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Det er en historie jeg må høre hver eneste jul - Charles Dickens
«En julefortelling». Du har sikkert lest eller hørt den selv. Kanskje
har du sett en av de mange filmene som er laget av den (jeg anbefaler
muppetenes versjon). Fortellingen handler om Ebenezer Scrooge som
kun er opptatt av penger. Ja, han er faktisk så gjerrig at han nekter å
fyre i peisen, selv midt i desember når hans stakkars ansatte fryser de
hardtarbeidende fingrene sine av seg.
Han beskrives som svært ensom. Hans kompanjong, Jacob
Marley døde for mange år siden. Scrooge er så sint og bitter på alt
og alle at han til og med kaller julen for tull, eller «humbug» da.
«Hard og kvass som flint, men aldri hadde noe stål noensinne slått en
gavmild gnist av han. Taus, lukket, ensom lik en østers».
Natt til julaften besøker spøkelset av Marley Scrooge for å advare
ham om hvilken skjebne han har i vente om han ikke endrer seg. De
tre åndene viser Scrooge hvilket ensomt og forsømt barn han selv var
en gang, hvilke sjanser han har latt gå fra seg på bekostning av penger,
hvilke vonde skjebner han har vært med på å skape, og hva som kan
komme til å skje om han ikke endrer seg. Blant annet får han se
scener fra hans egen ensomme død.
Når natten er omme, spretter Scrooge opp av sengen. Han er klar
for å gjøre store forandringer i livet. Han hilser og ler mot alle han
møter og kjøper en kjempestor julekalkun til sin fattige ansatte. Han
velger å dra i nevøens juleselskap, som han tidligere bare har fnøset av.
På gaten sier mennesker «gledelig jul» til Scrooge for første gang på
mange år.
En julefortelling er historien om et ensomt menneske som alle vil
holde seg unna, og det er fortellingen om et menneske som torde å
endre seg. For Scrooge betød endringen flere venner, flere selskaper,
flere gode samtaler, flere som ønsket han en god jul.
Denne fortellingen passer godt inn i dette nummeret av Inspira,
mener jeg. Både fordi det kommer ut rett før jul og fordi det denne
gangen handler om frivillighet. Grunnen er at jeg tror vi noen ganger
må tørre å være den som tar kontakt for å få noe igjen, og kanskje kan
frivillighet kan være en god måte å gjøre dette på. For Scrooge endte
det på denne måten:
«Noen mennesker lo da de så omskiftet hos han, men han lot dem
bare le og brydde seg lite om dem, for han var vis nok til å vite at det
aldri hendte noe som varslet godt for denne kloden uten at det var
noen som lo seg fordervet av det, sånn til å begynne med».
God jul og godt nyttår!
Oda Archer
Redaktør
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Året som har gått
AV: ADRIAN WILHELM KJØLØ TOLLEFSEN, GENERALSEKRETÆR I MENTAL HELSE UNGDOM

2021 har vært et spesielt år for Mental Helse
Ungdom. Selv om organisasjonen også i 2021 har
vært preget av stor vekst, så er årsaken til veksten
sørgelig. Covid-19-situasjonen har gitt Mental
Helse Ungdom mer å gjøre enn noen gang tidligere.
Mange ringer oss, mange skriver til oss, mange tar
kontakt for råd og veiledning – og organisasjonen
jobber på spreng for å gjøre sitt for en litt bedre
hverdag for alle som trenger oss.
Organisasjonen får stadig flere medlemmer, flere
lokallag, flere prosjekter og vi samler inn flere
penger til våre formål.

Politisk påvirkning

Den politiske aktiviteten i organisasjonen har på tross
av Covid-19 vært høy i 2021, og organisasjonen har
hatt betydelig medieomtale. Vi har levert høringssvar
på tvangslovutvalget, på nytt lovverk om kroppspress,
på nasjonale faglige råd om bruk av psykofarmaka
blant barn og unge, og på flere forskriftsendringer
som følge av covid-19, for å nevne noe.
Mental Helse Ungdom har lagt ned et betydelig
arbeid i pakkeforløp for psykisk helse spesielt for
barn og ungdom i de foregående årene. Den nye
regjeringen fant det riktig etter valget høsten 2021 å
signalisere en reversering av dette arbeidet. Dette er
Mental Helse Ungdom uenige i, og vi har kjempet
for at dette skal bestå. 2022 vil vise hvordan vi lykkes
med det.
Den nye regjeringen har også varslet et betydelig løft
gjennom en ny opptrappingsplan for psykisk helse.
2021 var derfor året hvor organisasjonen arbeidet
med å fylle opptrappingsplanen for barn og unges
psykiske helse med innhold slik vi ser det. Vi legger

til grunn at den nye regjeringen vil dra oss inn i dette
arbeidet i 2022, og at planen vil gi barn og unge i
Norge et bedre psykisk helsetilbud.
Mental Helse Ungdom har bidratt betydelig
i utviklingen av deler av den tidligere
opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
fra den forrige regjeringen, og fikk i 2019 og 2020
betydelige gjennomslag for flere av de foreslåtte
tiltakene. Spesielt fikk vi gjennomslag for en styrking
av den reelle brukermedvirkningen av og blant barn
og ungdom, og da spesielt i kommunene – og vi
forventer at den nye regjeringen ikke svekker dette
arbeidet.

Organisasjonen

I organisasjonen har utviklingen vært svært god også
i 2021. Vi har gjennom året hatt stabil medlemsvekst
og jobbet for sterke lokallag som skaper unike og
gode tilbud for medlemmene våre. Noen lokallag
sliter som følge av blant annet Covid-19-pandemien
og vanskelighetene det medfører i kontakt med
medlemmer og myndigheter, og vi gjør det vi kan for
å avhjelpe dette.
Treffstedene våre lokalt er en fast prioritering
i Mental Helse Ungdom og er sammen med
lokallagsarbeidet svært viktig for å utvikle gode lokale
møteplasser for barn og ungdom.
Vi har i 2021 fortsatt arbeidet med å utdanne enda
flere kursledere og brukermedvirkere, og vi har
gjennomført ulike kurs i alle regioner på tross av
situasjonen – og er godt fornøyd med resultatene.

Prosjektene

Mental Helse Ungdom er en
prosjektorganisasjon. Fra sin spede
begynnelse som selvstendig organisasjon
i 2011 oppfyller vi i dag i stor grad
formålet vårt gjennom å gjennomføre
ulike prosjekter som er i tråd med vårt
politiske program.

Til slutt

Til slutt vil jeg på vegne av
organisasjonen takke alle medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte som har gjort - og
som fortsatt gjør - en fantastisk innsats
for formålet og for organisasjonen.
Jeg vil takke for den ekstreme
fleksibiliteten, stå-på-viljen og jeg vil
takke for den utrettelige innsatsen
hver og en av dere gjør for at barn og
ungdom i Norge skal velge livet som
utvei.
Tusen takk!
Med vennlig hilsen,
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Generalsekretær

ADRIAN WILHELM
KJØLØ TOLLEFSEN.
FOTO: MHU
>>

Prosjektene som er i drift per 2021 er
i tallet 18 stykker og for første gang
må jeg av plasshensyn henvise til
nettsidene for en nærmere beskrivelse.
Ut over dette er Mental Helse Ungdom
involvert i flere forskningsprosjekter,
samt eksterne prosjekter. Av de største
kan nevnes et forskningsprosjekt på
bruk av tvang ovenfor barn og ungdom
i spesialisthelsetjenesten hvor vi sammen
med Nordlandsforskning for første gang i
Norge skal kartlegge tvangsbruk ovenfor
denne gruppen.

LO:KALT

I november ble det holdt regionsamlinger i
Trondheim, Bergen og Oslo! På samlingene
lærte medlemmene fra de ulike regionene
om brukermedvirkning, arrangering og
inkludering, økonomi og styrearbeid, samt
markedsføring og politisk påvirkning. I tillegg
var det masse tid til å kose oss sammen og
være sosiale etter lang tid fra hverandre.

Hva skjer
i lokallagene?

<<
PÅ REGIONSAMLING
VEST I BERGEN BLE
DET FORESLÅTT
MASSEVIS
AV IDEER TIL
ARRANGEMENTER

>>
DELTAKERNE LESER
HVERANDRES
IDEER TIL
ARRANGEMENTER
PÅ REGIONSAMLING

>>

lokalt 7

>>

PÅ REGIONSAMLING
MIDT/NORD VAR
ENGASJEMENTET
HØYT HOS BÅDE
DELTAKERE OG
KURSHOLDERE

PÅ REGIONSAMLING
SØR-ØST I OSLO
BLE DET DELT
MANGE FINE
TANKER OM
INKLUDERING
MELLOM
DELTAKERNE

<<
KURSHOLDERNE
VEBJØRN OG
MARTINE ER KLARE
FOR Å LÆRE BORT
LITT AV HVERT
OM POLITISK
PÅVIRKNING PÅ
REGIONSAMLING
MIDT/NORD

God jul!
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5 kjappe TIL

LOKALLAGSLEDEREN:
Trond-Erik
Høyvik
1. Hvordan synes du det var å være med på
ditt første treffsted?
Mitt første treffsted var på Lillehammer med
lokallaget der, jeg var litt usikker på hva jeg ble med
på og litt nervøs da jeg ikke kjente noen av de som
var med i lokallaget, men varmet fort opp til de og til
MHU.
2. Hvordan er det å arrangere treffsted nå?
Å være med i et lokallag har gitt meg livslange
venner og en familie jeg ikke ante jeg skulle få når jeg
først ble med. Det har gitt meg erfaringer og kunnskap
jeg ikke kunne fått andre steder og minner som alltid
får frem et smil.

inspira 9

”Å være med i et lokallag har gitt
meg livslange venner og en familie jeg
ikke ante jeg skulle få når jeg først ble
med.”

3. Hva har det å være aktiv i lokallaget gjort
for deg?
Vi i styret samles og snakker litt om hva vi kunne
tenke oss å gjøre, om vi har spesielle ideer eller ønsker
og så prøver vi å få til disse. Om andre medlemmer
kommer med ønsker prøver vi å få til disse også.
4. Hvordan organiseres driften av treffstedet
hos dere?
I Bergen organiserer vi ikke tradisjonelle treffsted
akkurat nå siden vi ikke har treffstedslokaler pr. dags
dato, noe vi håper å endre snart. For oss gjelder det
derfor å finne på andre aktiviteter som kino, gåturer og
restaurantbesøk.
5. Har du noen tips til morsomme aktiviteter
eller arrangementer andre lokallag kan holde?
Snakk med andre organisasjoner. I Bergen finnes
det eksempelvis rullestolbasket hvor man, uansett
funksjonsevne kan låne rullestoler laget for sporten.
Tenk utenfor boksen og prøve å finne på ting som alle
kan ta glede av og ha det gøy med.

OM :

Trond-Erik Høyvik
Hva heter du?
Trond-Erik Høyvik
Hvor gammel er du?
31 år
Hvilket lokallag er du leder for?
Mental Helse Ungdom Bergen
Hvor mange år har du vært med i
lokallaget?
I 3 år, siden vi gjenåpnet i Bergen.
Har du noen skjulte talenter?
Jeg kan lage smykker av småstein
jeg finner på gåturer.
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Engasjement –
hjertet av frivilligheten
AV: HANNAH CHRISTIN LERFALDET, ANSVARSHAVENDE I HJELPECHATTEN

I Mental Helse Ungdom finner vi frivillighet i hver
en krik og krok. Og det gjør krikene og krokene
innmari fine!

Da jeg kom inn i Mental Helse Ungdom sa jeg på
intervju noe så flåsete som at «min favorittfølelse er
engasjement». Og i ettertid har det vært diskusjoner
om hvorvidt engasjement i det hele tatt kan kalles
en følelse, og jeg vet faktisk ikke selv en gang. Jeg
vet bare hvordan det føles. Engasjement kan blant
annet være stolthet – og det er det masse av når jeg
tenker på Mental Helse Ungdom. Det som gjør meg
aller mest stolt er alle som bidrar som frivillige i
organisasjonen. Det er takket være dere at vi er den
organisasjonen vi er for alle unge der ute.
Det er takket være frivillige at vi er til stede mange
steder i landet gjennom lokallag og aktivitetene
som settes i stand av frivillige der folk er. Det er
takket være frivillige at vi har en Hjelpechat, en
Kostholdschat og en Jusschat, hvor unge kan få hjelp
og støtte til å sette ord på det som er vanskelig. Det
er takket være frivillige at vi har en sommerleir, der
ungdom kan bli kjent med andre på en arena der
det er trygt å være. Det er takket være frivillige at vi

har Råd og Veiledning, hvor unge kan få tiden de
trenger til å lufte tankene sine. Det er takket være
frivillige i Bobilen, at ungdom i Oslo-området kan
oppdage en trygg havn der de vanligvis henger, hvor
det er mulig å få en kopp kakao og slå av en prat
med en som vil høre på deg. Det er takket være
frivillige i Dyrebeskyttelsen-prosjektet at unge som
har falt utenfor arbeidslivet får mulighet til å oppleve
mestring gjennom arbeid med dyr. Det er takket
være frivillige i Inngangsbilletten at ungdom og unge
voksne som har falt ut av videregående – eller som er
redde for å falle ut – får en ekstra hjelpende hånd og
noen som har troen på at dette får de til.
Engasjement er energi. Når man kjenner at det
kribler i kroppen, når man ser at det vi gjør betyr noe
for andre. Alle som bidrar frivillig, og som bruker av
sin fritid til å gjøre en innsats for at flest mulig unge
skal ha en best mulig psykisk helse – det er dere som
er Mental Helse Ungdom. Dere er organisasjonens
ansikt ut mot de vi gjør dette for, i alle møter med
unge som trenger noen å snakke med, noen som kan
hjelpe en å komme i gang med livet igjen, noen som
kan skape et pusterom der det er trygt å delta med
det man måtte ha av bagasje.

”Kjernen av frivillighet er engasjement,
uansett hva det er som gjør at akkurat
du engasjerer deg.”
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Engasjement er også ambisjoner. Som en

voksende organisasjon hvor vi har som mål å få flere
medlemmer, er dette helt umulig å få til uten at vi
også får flere lokallag. Det skal være givende å gi, og
når man får mulighet til å være del av noe større og
å ha arenaer der man kan møtes betyr det mye – for
mange. En annen ambisjon er, og bør alltid være, å
være en organisasjon der det oppleves trygt å være
frivillig, hvor man lærer av de som har erfaring og får
være en del av og bidra til en god frivilligkultur.

For engasjement skapes i fellesskap. I møter

mellom gamle og nye frivillige, i øyeblikkene der
man opplever å bidra til noe som er større enn
seg selv. I Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er
det for eksempel frivillige i alderen 23-65 år, hvor
de frivillige har ulik bakgrunn, livssituasjon og
bor i hele landet. Uansett hvor ulike de frivillige
chatvertenes liv kanskje er, så samles de rundt det
samme – ønsket om å hjelpe, og å være der for
ungdom og unge voksne som trenger noen å snakke

>>
HANNAH
CHRISTIN
LERFALDET.
FOTO: MHU

med. Selv om samtalene skjer mellom innskriver og
chatvert, så er vi et stort lag som står bak. Sammen
deler vi erfaringene som gjør oss enda bedre, og
når en innskriver takker for samtalen er dette en
takk som går til alle i chatten. Fordi det krever en
god frivilligkultur å ha tryggheten til å stå i disse
samtalene, og et godt system i bakhånd som tar vare
på deg som frivillig.
Engasjement er også det som får meg til å danse,
som gir meg lyst til å feire. Når jeg ser alt som rører

seg av frivillighet i hver en krik og krok får jeg lyst
til å feire alle frivillige og den innsatsen dere legger
i at unge skal ha en best mulig psykisk helse. Det er
takket være dere at jeg får lyst til å danse, kjøre på
med konfetti og fyrverkeri. Kjernen av frivillighet er
engasjement, uansett hva det er som gjør at akkurat
du engasjerer deg. Så tusen takk til dere for en
fantastisk innsats i 2021! Tusen takk for at dere gir
av deres tid og hjerter. Og takk for at dere engasjerer
dere, uansett om det er en følelse eller ikke.
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5 frivillige om å være

FRIVILLIG
LONE HENRIKSEN
frivillig i Råd og veiledning

Hva gjorde at du ville bli
frivillig i Mental Helse Ungdom?
Motivasjon min for å bli frivillig
kan i hovedsak knyttes til et ønske
om å hjelpe mennesker som befinner
seg i vanskelige situasjoner, eller
mennesker som står alene og trenger
et annet menneske som kan lytte.
Jeg har et ønske om å være en
ressurs slik at mennesker med ulike
forutsetninger skal kunne mestre
egen hverdag, og opplever at mitt
frivillige verv kan bidra til at jeg gjør
akkurat det. Spesielt godt liker jeg at
dette er et lavterkseltilbud som kan
nå ut til mennesker som kan oppleve
det som vanskelig å oppsøke annen
hjelp, eller som ikke får tilbud om
hjelp i helsetjenesten.
Hva er det fineste med å være
frivillig hos Råd og veiledning?
Jeg opplever at noe av det fineste
med å være frivillig er at jeg får

HANS-CHRISTIAN BJERK
frivillig i Mental Helse
Ungdoms chat

Hva gjorde at du ville bli
frivillig i Mental Helse Ungdom?
Jeg har tidligere jobbet for
frivillige organisasjoner med temaer
som jeg brenner for, blant annet rus.
Bidra med frivillig arbeid er noe som
gir meg stor glede. Mental helse,
spesielt blant unge er noe jeg ser på
som et veldig viktig tema. Samlet
gjør dette at Mental Helse Ungdom
er den perfekte plassen for at jeg
kan bidra som frivillig, både på en
personlig og meningsfull måte.

mulighet til å påvirke andres liv
på en positiv måte, og kan være en
ressurs for mennesker som trenger
noen å snakke med. Jeg synes det er
spesielt fint at vi i Råd og veiledning
kan gi et tilbud til et bredt spekter av
mennesker, og for et bredt spekter av
utfordringer og problemer. Tilbudet
treffer mange og mye, og her er alle
velkomne!
Hva motiverer deg som frivillig?
Jeg motiveres av at mange
rapporterer at de opplever det som
godt å ha noen å snakke med og at
tilbudet bidrar positivt inn i deres
hverdag. Dette gjør at jeg opplever
mitt frivillig verv som meningsfylt
og givende. Jeg motiveres også av å
utvikle meg selv mot å bli en dyktig
terapeut, som jeg opplever at dette
vervet bidrar til.

Hva er det fineste med å være
frivillig i Chatten?
Jeg har stor respekt for at
personer, selv om de er anonyme,
velger å fortelle om sine ofte
vanskelige hverdager til oss. Hver
gang en bruker av tjenesten forteller
at de føler seg bedre etter å ha
kommet til Mental Helse Ungdom
er definitivt det fineste med å være
frivillig som chatvert!
Hva motiverer deg som frivillig?
Det å være i et team med andre
gode mennesker som har samme
engasjement og stå-på-vilje er veldig
motiverende for meg!
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KRISTINE PETTERSEN
frivillig i Mental Helse
Ungdoms chat

Hva gjorde at du ville bli
frivillig i Mental Helse Ungdom?
Jeg har vært frivillig i mange år
i andre organisasjoner. Har i senere
tid tatt utdanning innen psykisk
helse og syns det er fint å kunne gi
noe tilbake. Chatten er en veldig
fin plattform for mange unge og jeg
synes det virket spennende å prøve
noe nytt. Det at vi kan være med
digitalt, gjør at vi som bor i andre
deler av landet også kan bidra. Det
synes jeg er flott.
Hva er det fineste med å være
frivillig i Chatten?
Noe av det fineste med å være
frivillig er å få være en del av et

Hva gjorde at du ville bli
frivillig i Mental Helse Ungdom?
Tanken var å kunne gjøre en
forskjell for meg selv og andre som
også sliter med psyken. Men jeg
bruker det også litt som tidsfordriv,
og for få tankene over på noe annet
når dagene er lange.

LIAM J. ODDEKALV
nestleder og Kasserer i
MHU Sotra

Hva er det fineste med å være
frivillig i et lokallag?
Det fineste med å være frivillig
i lokallaget på Sotra er vel det at
du møter så mange ulike personer,

Hva gjorde at du ville bli
frivillig i Mental Helse Ungdom?
Jeg oppdaget en annonse på
Facebook hvor MHU ønsket
frivillige til sin chattetjeneste i julen.
Jeg hadde ekstra tid og ønsket å
bidra i en tid som kan være vanskelig
for mange. Jeg trivdes så godt
med chatten og det ekstremt flotte
miljøet og fellesskapet man får være
en del av, så nå, ett år senere er jeg
fremdeles med.

KRISTIN NÆSPE
frivillig i Mental Helse
Ungdoms chat

Hva er det fineste med å være
frivillig i Chatten?
Det fineste med å være frivillig i

fantastisk fint fellesskap. Alle
frivillige støtter og hjelper hverandre,
det er en kjempeflott gjeng som
imponerer meg og som jeg selv lærer
mye av. Jeg vil anbefale flere å melde
seg som frivillig, vi har det veldig
kjekt og sosialt når vi er på vakt.
Hva motiverer deg som frivillig?
Jeg motiveres av å kunne hjelpe
og bety noe for den som tar kontakt.
Det er veldig motiverende når vi kan
bidra til små lyspunkt og være til
støtte for andre. Det er også veldig
fint når vi får tilbakemeldinger på at
chatten er viktig og betydningsfull
for mange, det føles godt å kunne
bidra.

men alle har noe til felles, og alle
kan prate sammen. Vi er et relativt
stort lokallag med mange yngre
medlemmer, og det er jo veldig bra!
Hva motiverer deg som frivillig?
Det som motiverer meg mest med
å være frivillig, er det å kunne gjøre
en forskjell for andre likepersoner,
samt at jeg har lært å kjenne så
mange unike personer gjennom
organisasjonen.

chatten er det å få vie noe av tiden
sin til noe som føles meningsfylt hver
eneste vakt - på ulike måter hver
gang.
Hva motiverer deg som frivillig?
Det å få tilby en trygg havn i
noen andres liv, om så bare for noen
minutter eller timer. Det å vite at
vi finnes der ute for de som trenger
oss og bidra til at tilbudet kan bestå
og vokse. Det å stadig utvikles
både igjennom direkte erfaring på
vakt, og ved å delta på kurs /annet
utviklingsarbeid. Og det å få være en
del av et fantastisk godt miljø.
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Frivillighet er noe
andre driver med
AV: ANDREA HOLST
ILLUSTRASJON: KJERSTI SYNNEVA MOEN

Som 19-åring tenkte jeg at jeg skulle bli et bedre menneske. Jeg troppet
opp på frivillighetssentralen og ville hjelpe. Hvem jeg ville hjelpe eller hva
jeg ville gjøre hadde jeg ikke noe godt svar på, men jeg skulle jo bli et bedre
menneske, så da ble frivillighet en naturlig løsning. På dette tidspunktet
var jeg ikke frisk, men jeg hadde for øyeblikket en over gjennomsnittet
god dag. Jeg solgte meg selv inn og de ville gjerne ha meg som frivillig. De
lovet meg kurs og oppfølging, men jeg hørte aldri noe mer fra dem. Etter
tre uker fikk jeg en melding fra en dame som ville ha følge til tannlegen.
Jeg følte meg både utilpass og usikker og forstod ikke at meldingen kom
som et resultat av min fikse idé om å bli en god samaritan. Hun ringte
meg gjentatte ganger og jeg slumret telefonen mens jeg gjemte meg under
dynen. Jeg hørte aldri noe fra dem etter det, og det var nok like greit. Jeg
ville jobbe frivillig for å føle meg bedre med meg selv. Uten en plan og uten
et mål. Jeg var på ville veier.
Mitt neste møte med frivillighetsverdenen var Mental Helse Ungdom.

Det var skummelt å spankulere inn på treffstedet til Mental Helse Ungdom
i Bergen. Hvordan jeg endte opp der husker jeg faktisk ikke. Der satt det en
gjeng med mennesker og lo og pratet. De kalte seg en gjeng med «misfits»,
men det er noen av de beste menneskene jeg har møtt. De sa de ikke passet
inn noe sted, men jeg har aldri følt meg hjemme så umiddelbart som jeg
gjorde der. De hadde funnet hverandre, men de hadde rom til meg også.
Det ble noen fine måneder med prat, vennskap og vaffelsteking før jeg uten
å kunne forklare hva som skjedde, holdt meg hjemme. Det som skjedde
var livet og det førte til at jeg mistet kontakten med dem, men jeg har aldri
glemt følelsen det lille rommet på «loftet» gav meg.

I dag jobber jeg i en organisasjon for erfaringskonsulenter som

baserer seg på frivillig innsats. Det var først da jeg begynte å jobbe i
organisasjonsverden jeg begynte å forstå omfanget av, og ikke minst verdien
av den frivillige innsatsen som legges inn i utallige organisasjoner. Mitt
krampaktige forsøk hos frivillighetssentralen handlet om at jeg ville føle
meg som et ok menneske, ikke at jeg genuint ønsket å hjelpe noen, og med
en slik motivasjon så blir det riv ruskende galt. Jeg ville hjelpe, men ikke
hvis det gikk på bekostning av min egen komfort.

Jeg er ikke en som er flink til å engasjere meg i frivillig arbeid i
organisasjoner, men jeg føler at jeg har gjort min andel frivillige saker og
ting. Jeg er en person som til stadighet glemmer at det finnes et ord som
heter «nei». Hvis jeg sitter i et møte hvor noen trenger hjelp til noe, så tåler

Andrea Holst
skriver fast for
Inspira. Hun har
tidligere utgitt boken «Tør
du» om sine
erfaringer med
psykiske lidelser.
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”Jeg glemmer at nei er et
alternativ fordi jeg vet hvordan
det er å være den som spør om
hjelp uten å få respons.”

jeg den pinlige stillheten så dårlig at jeg alltid ender
opp med å melde meg frivillig til å hjelpe. Noen
mennesker har en egen evne til å sitte i stillheten til
noen knekker. Jeg er alltid den som knekker først,
og på sett og vis er jeg sikkert alles reddende engel
på det punktet. Når jeg kommer hjem og har påtatt
meg atter et gratis foredrag fordi noen spurte fint, så
spør samboer meg: «hvorfor sa du ikke bare nei?» Jeg
glemmer at nei er et alternativ fordi jeg vet hvordan
det er å være den som spør om hjelp uten å få respons.
En frivillig sak jeg har gjort lenge er å skrive for
Inspira. Det har aldri falt meg inn at skriving er noe
man kan ta betalt for, så da jeg fikk en mail om at
de ville begynne å betale meg for innleggene mine,
så tok det meg over en måned å svare. Ikke fordi jeg
ville være ufin, men fordi jeg ble vettskremt. Å skrive
har aldri vært en jobb for meg, og med betaling
følger en forventning. En forventning om
at det jeg leverer skal være bra nok til
å betales for. Jeg lider av en kronisk
følelse av å ikke strekke til og å
ikke være god nok. Når noen vil
betale meg for noe jeg ellers
har gjort gratis, skremmer det
meg. Det var samboer som
måtte overtale meg til å
takke ja og å forsøke å ta
det som et komplement.
Det er hyggelig at noe
man trives med å gjøre
kan generere litt penger,
men jeg var redd det
ville forringe gleden hvis
jeg fikk betalt. Samboer
mener jeg er verdens
verste kapitalist og han
har kanskje rett.
Det har tatt tid, men jeg
innser at jeg gjør og har
gjort mye frivillig arbeid, men
jeg har ikke vært klar over at det
har vært frivillig fordi det er noe
jeg liker å gjøre. Sånn sett forstår
jeg hvorfor jeg som 19-åring aldri
tok telefonen: Jeg kan ikke fordra å gå til
tannlegen.
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Verdifull

bagasje
AV: MARTA ENGEVIK FJÆREIDE
ILLUSTRASJON: LINDA HEGGEN

Det å få arbeide frivillig med unge som sliter psykisk har vært en stor gave å få. Jeg har fått oppleve at
mine vonde erfaringer har fått en verdi. Det har gjort at fortiden min ikke lenger er noe å sørge over, den
er ikke lenger et tap men en styrke. Jeg er utrolig takknemlig for hver gang jeg opplever at mine erfaringer
kan hjelpe noen andre.

Jeg ser frykten i øynene dine. Dørterskelen er så alt for
høy. Jeg ser det du allerede har måtte stå i av frykt i dag,
selv om klokken bare er 10. Jeg ser vekkerklokken som
ringte høyt og skjærende, angsten som sa god morgen i
det du åpnet øynene. Jeg ser frokosten som stirret tomt
mot deg, moren din som jobbet iherdig for å få deg til
å kle på deg klær som skrek nedsettende kommentarer.
Speilet som ropte hatefullt mot deg, tankene som
fortalte deg at du ikke kom til å klare dette i dag.
Jeg ser uroen som bygget seg opp når du gikk mot
døren, kampen du vant da du gikk ut. Krigen du
kjempet i bilen på vei hit og at du ble slått til ridder i
det du klarte å ta steget ut av bilen. Likevel har dagen
bare så vidt begynt og du står nå på enda en frontlinje
men dørterskelen ble ikke bygget i en høyde som du
kan komme deg over. Den er en vegg med soldater på
toppen som skyter ildkuler mot deg og de rundt deg ser
bare en list på bakken.
Du har vunnet så mye allerede i dag, du er sliten og
oppbanket og nå vil jeg at du skal få hvile litt i seieren.
Jeg tråkker lett over dørterskelen som fra meg til deg
er veldig lav. Du står frosset fast i trappen og klarer

ikke å ta enda et steg. Jeg går mot deg med den tunge
ryggsekken min på ryggen, smiler og sier vi kan sitte i
trappen. Du gjemmer deg bak håret ditt, lar luggen falle
foran øynene, som et skjold mellom følelsene dine og
mine. Vi sitter her mens moren din ber innstendig om
at du skal gå ut i enda en krig, gå inn døren og møte
de andre ungdommene. Hun vil deg så vel, men det er
ikke en krig du er klar for enda. Vi sitter her og feirer
seieren du allerede har vunnet i dag. Du har banket opp
motstanderne og de vil ikke være like sterke i morgen.
Jeg plukker ut en tung stein fra ryggsekken min.
Den er sort med hakk og riper, skitten og skarp å ta på.
Jeg legger den foran meg i trappen og kjenner ryggen
slippe litt av tyngden den har bært i så mange år. Mens
jeg snakker til deg ser jeg steinen bli vasket ren. Grus
og jord renner ned trappene og ut døren. I det du løfter
blikket fra gulvet mister steinen hakkene og blir glatt
og fin, som om den har ligget og rullet på en sandbunn
i hundrevis av år. Når du møter blikket mitt et halvt
sekund skifter steinen farge fra sort til hvit. I det du
hvisker et svar begynner steinen å skinne med rosa og
blått skjær. Da du spør om jeg kommer til å være her
neste gang også, ligger det en stor perle foran oss.
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SVAR FRA EN EKSPERT
Isa Maline Isene, Styreleder Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)
Hva gjør at unge engasjerer seg frivillig? Finnes
det forskjeller mellom unge som er frivillige
og unge som ikke er det? Og hvorfor burde
flere unge engasjere seg? Dette er spørsmål
vi fikk svar på av Isa Maline Isene, selveste
styrelederen i Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU).
Hvorfor driver ungdom med frivillighet, ifølge
forskningen?
Det er ikke et enkelt svar på det, men i følge sosiolog
Daniel Arnesen på Institutt for samfunnsforskning,
kan aktiv deltakelse i samfunnet bidra til bedre
oppvekstsvilkår, demokratilæring og å motvirke
fattigdom, utenforskap og ensomhet. Forskning viser
at personer som engasjerer seg i frivillighet som unge,
engasjerer seg oftere som voksne. Både Institutt for
samfunnsforskning og UngData har masse relevant
forskning på feltet som kan være verdt å sjekke ut!
For mange i medlemsorganisasjonene til LNU er
aktiviteten i organisasjonen det morsomste og mest
meningsfulle som skjer i livet. Derfor er det også
nesten 450 000 barn og unge i Norge som er med i en
demokratisk og frivillig barne- og ungdomsorganisasjon
.
Hvorfor er det viktig at unge engasjerer seg?
Det viktigste vi kan gjøre for å forme samfunnet
er å organisere oss. Den unge frivilligheten er en
demokratisk bærebjelke: Vi spiller en samfunnsnyttig
og verdifull rolle – både som en arena hvor man lærer at
ens stemme betyr noe, og som tilbydere av mangfoldige
aktivitetstilbud for barn og unge over hele landet.
For oss handler det ikke om hva slags bakgrunn du
har, men hva vi får til sammen. Vi inkluderer alle og
organiserer stemmer som ellers ikke hadde blitt hørt.
Hos oss lærer alle at min stemme teller og at alle er like
mye verdt.

Finnes det noen endringer i hvordan
ungdommer engasjerer seg politisk og
samfunnsmessig?
På 2010-tallet har vi sett tidenes mest aktive
ungdomsgenerasjon. Hvert år siden 2011 har
10.000 nye medlemmer kommet til i barne- og
ungdomsorganisasjonene. Den trenden har dessverre
snudd under korona, så det er vanskelig å si hvordan
situasjonen kommer til å se ut utover 2020-tallet.
Det siste tiåret har vært preget av at ungdommen har
engasjert seg innenfor den demokratiske infrastrukturen
som allerede finnes. Den siste tiden kan det derimot
virke som om trenden har snudd litt, og at barn
og unge tar mer til aktivisme på gata, sånn som
vi så med klimastreikerne og Black Lives Matterdemonstrasjonene.
Er det noen forskjeller mellom ungdommer som
er medlemmer i organisasjoner og andre?
Ungdom som er med i en frivillig organisasjon
– uansett om det er søndagsskolen, speideren eller
ungdomspartiet, føler ofte sterkere tilknytning til
lokalmiljøet og har større tillit til samfunnet for øvrig.
Hva kan gjøre at flere ungdommer blir mer
engasjert i frivillig arbeid?
Her er flere som har et ansvar – både politikere og
organisasjonene selv. Det må være lett å være med i en
frivillig organisasjon, og da må det også være lett å drive
en organisasjon. Opplevelse av relevans er viktig for at
ungdommer skal bli engasjert – og det betyr at det bør
være flere organisasjoner å velge mellom der man bor. I
tillegg har politikerne et ansvar for at rammevilkårene er
lagt til rette for organisasjonene. Men organisasjonene
har også et ansvar for å gjennomgå hvilke barrierer som
finnes hos dem for deltakelse og for å rekruttere bredere.
For eksempel er det nyttig å gå gjennom om det er noen
økonomiske, fysiske eller språklige barrierer som hindrer
deltakelse i egen organisasjon.
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Hvordan kan frivillig arbeid gjøre
ungdom mer samfunnsengasjerte?
Ved at man opplever at sin stemme teller og
at det går an å endre på verden!
Hva kan være grunnen til at mange ikke
ønsker å delta i frivillige organisasjoner?
Det kan være at man ikke har funnet helt
sin organisasjon ennå. Vi anbefaler å sjekke ut
medlemsorganisasjonene våre – der er det noe
for enhver smak: https://www.lnu.no/om-lnu/
medlemsorganisasjoner/
Hva kan være det mest positive med å
engasjere seg i en frivillig organisasjon?
Opplevelse av mestring, fellesskap med
andre som er opptatt av det samme som en selv
og å lære at en kan være med å påvirke.

OM :

LNU

◆ LNU (Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner) er en
paraplyorganisasjon for nesten 100
barne- og ungdomsorganisasjoner, med
rundt 450.000 medlemskap. Felles for
LNUs medlemsorganisasjoner er at de er
landsdekkende, demokratiske og frivillige
barne- og ungdomsorganisasjoner, med
alt fra kor, speiding, interessepolitikk
og livsynsbaserte aktiviteter. LNUs tre
hovedområder er poltikk, kompetanse og
støtteordninger.
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FAKTA OM

FRIVILLIGHET
Visste du at..

..myndighetene og frivilligheten
har gått sammen om felles innsats
for at barn og unge skal kunne
delta i organiserte fritidsaktiviteter,
uavhengig av foreldrenes sosiale
og økonomiske situasjon? Dette
står i Fritidserklæringen.

..det som motiverer de
fleste til å være frivillig er å
være til nytte for andre,
skape samfunnsverdi
og jobbe med noe man
brenner for, samt det
sosiale?

..de som jobber mye med
frivillighet er de minst
ensomme i samfunnet?

..at 78 % av befolkningen
er medlem i minst en
organisasjon, og 48 % av
befolkningen er medlem i
minst to organisasjoner?
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..at 66 % av befolkningen
(over 15 år) arbeidet
frivillig i løpet av 2020?
Tallet for 2021 er 55 %.
Nedgangen skyldes trolig
koronapandemien
..ulønnet arbeid i frivillig
sektor utgjør 142 000
årsverk i året?

..frivillig arbeid bidro
med en verdiskapning
tilsvarende 78 milliarder
kroner i 2018?

..den frivillige innsatsen er
størst innenfor kultur og
fritid, hvor innsatsen utgjør
ca. 53 % av de frivillige
årsverkene totalt?

Kilder:
Frivillighetsbarometeret 2020,
Frivillighetsbarometeret 2021, SSBs
satellittregnskap for frivillig sektor 2020,
SSBs Levekårsundersøkelse 2020, Norsk
Tipping
Illustrasjon: iStock

..at vanlige husholdninger
dekker 45 % av frivillige
organisasjoners
driftsinntekter gjennom
medlemskontingenter,
loddsalg, gaver,
innsamlinger med mer?
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JULEQUIZ 2021
Fyr opp i peisen, pakk teppet godt rundt beina og ha
gløggen parat, for nå er det duket for årets julequiz!

1.
2.
3.

Hvilke sju slag er de vanligste?

4.
5.
6.

Hva heter julebrusen fra Oskar Sylte?

7.
8.
9.
10.

Hva heter julenissen på dansk?
Hva er det redaktøren for Flåklypa Tidene, Frimand Pløsen, lover
innbyggerne i Flåklypa i filmen «Jul i Flåklypa»?

Hva får Askepott i den første nøtta?
Hvem spiller prinsen i den norske nyinnspillingen av «Tre nøtter til
Askepott» som kom ut i desember i år?
Hvem ender Johanne til slutt opp med i serien «Hjem til jul»?
Hvilken norsk artist spiller venninnen til Johanne i «Hjem til jul»?
Elvis kommer ikke til å ha en hvit jul. Han kommer til å ha en…
Hvor drar familien til Kevin i den første Hjemme Alene-filmen?

Fasit: 1: Sandkaker, pepperkaker, fattigmann, goro, berlinerkranser, krumkaker og serinakaker,
2: Julemanden, 3: Snø, 4: Rudolf & Nissens julebrus, 5: Grønne jegerklær, 6: Cengiz Al, 7: Den
unge kjekkassvensken, Jonas, 8: Gabrielle, 9: Blue Christmas, 10: Paris, 11: 1. Die Hard 2.
Gremlins 3. Grinchen 4. Love Actually 5. The Nightmare Before Christmas 6. Polarekspressen 7.
Reisen til julestjernen 8. The Holiday

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gi navn til julefilmene:

11.
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Hvem skal vi være?
Hva skal vi mene?
Alle lokallag og medlemmer inviteres til
å komme med innspill til Mental Helse
Ungdoms vedtekter, overordnede politikk
og strategier for landsmøteperioden 2022
– 2024.
Landsmøtet er Mental Helse Ungdoms
øverste beslutningsorgan. Her bestemmes
organisasjonens overordnede politikk
og satsningsområder. Enklere sagt skal
landsmøte bestemme hvem Mental Helse
Ungdom skal være, hva vi skal gjøre og
hvem som skal ha ansvaret for å gjøre det
over de neste to årene. Du kan være med
å bestemme hvem vi skal være og hva
vi skal mene ved å sende inn innspill til
programkomiteen og vedtektskomiteen.
Program- og vedtektskomiteen er
nedsatt av sentralstyret i Mental Helse
Ungdom, og har som oppdrag å utarbeide
forslag til endringer i vedtektene og
nye programmer som skal legges fram
for behandling på Landsmøtet 28.-30.
oktober 2022. I år består komiteene
av 4 sentralstyremedlemmer og 2
lokallagsmedlemmer.
Komiteene starter nå sitt arbeid og vil jobbe
med første forslag fram til den første uken i
april. Komiteene tar gjerne imot innspill fra
medlemmer og lokallag denne tiden, så kom
gjerne med innspill på ting som er uklart i
vedtektene eller foreslå at vi trenger mer

(eller mindre) politikk på et spesifikt område.
Tips fra komiteene «jo mindre konkret
forslaget ditt er, jo tidligere bør du foreslå
det».
Rundt første uken i april vil komiteens
første forslag til dokumentene sendes ut på
høring, det vil si at alle lokallag vil motta
forslagene og bli spurt om å komme med
tilbakemeldinger og mer konkrete forslag til
endringer. Enkeltmedlemmer kan også svare
på høringen. Denne høringen vil ha frist
15.juli.
Innspillene fra høringsrunden vil bli
behandlet av komiteene og skal resultere i
det endelige forslaget som sendes ut med
sakspapirene i forkant av Landsmøte.
Alle som ønsker, kan sende inn forslag/
innspill/kommentarer til komiteleder på
epost. Du finner dagens programmer og
vedtekter på mentalhelseungdom.no under
«Om Mental Helse Ungdom».
Programkomiteen skal jobbe med forslag til
nytt prinsipprogram og nytt strategiprogram,
komiteleder er Martine Antonsen, kan
kontaktes på martine.antonsen@mhu.no
Vedtektskomiteen skal jobbe med forslag
til endring i vedtektene, komiteleder er
Benedikte Marie Lio, kan kontaktes på
benedikte-marie.lio@mhu.no
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Har du lyst å være med å styre

MENTAL
HELSE
UNGDOM?
I oktober 2022 skal Mental Helse Ungdom ha nytt landsmøte og skal da også velge et nytt
sentralstyret og en ny desisjonskomité for to år. Valgkomiteen ønsker tips til kandidater,
enten det måtte være deg eller noen du kjenner.

Sentralstyret

Som medlem av sentralstyret er du med på å prøve å gjøre det landsmøtet har bestemt til virkelighet. Du er
med på å drive organisasjonen og bestemme hvordan vi skal jobbe for at alle barn og unge skal få en best
mulig psykisk helse. Sentralstyret er de som skal ivareta organisasjonens interesser mellom landsmøtene.
Et sentralstyre har mange oppgaver og prioriteringer. For denne perioden jobber sentralstyret blant annet
med å gjøre det lett for medlemmene å starte og drive lokallag, øke kunnskap i organisasjonen og å
synliggjøre viktig erfaringskompetanse. Sentralstyret jobber også med de politiske sakene som er vedtatt
i prinsipprogrammet. Blant annet at unge skal få kortere ventetid til helsetjenester, flere medisinfrie
behandlingstilbud, ruspolitiske spørsmål, psykisk helse i skolen og mye mer.
Valgkomiteen ser etter personer som kan bidra til at organisasjonen når målene sine. Vi trenger da et styre
sammensatt av mennesker med mange ulike perspektiver, egenskaper og interesser.

Desisjonskomiteen

Som medlem av desisjonskomiteen skal du passe på at organisasjonen jobber i tråd med det landsmøtet har
bestemt. Det innebærer blant annet å passe på at vi følger vedtekter og programmene våre. Det innebærer
også å gjøre tolkninger av vedtak når det er tvil eller avgjøre anker på forføyningssaker. Desisjonskomiteen
skal ha innsikt i organisasjonens arbeid og legge frem vurdering av dette overfor landsmøtet.
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Hvordan valgkomiteen arbeider

Valgkomiteen jobber for å finne de vi mener passer best sammen i sentralstyret
og desisjonskomiteen. Det er enda en stund til landsmøtet, men vi har allerede
begynt arbeidet vårt. På dette tidspunkt prøver vi først og fremst å finne navn på
personer som kan være aktuelle. Noen har kanskje vært på et arrangement der vi
har vært til stede og vi vil prøve å være tilgjengelig ved flere anledninger. Utover
våren vil vi ta kontakt og prøve å bli litt mer kjent med deg som kandidat. Vi vil da
sende ut et kort spørreskjema og utfører senere et kort intervju. Frem mot høsten
vil vi deretter jobbe for å sette sammen et forslag som landsmøtet skal stemme
over. For det er til slutt landsmøtet som skal avgjøre hvem som skal styre Mental
Helse Ungdom.
<<
VALGKOMITEEN
BESTÅR AV PETRA
REIN THOMSEN,
REMI LØNØY OG
MILLE FALSTAD.
FOTO: MHU

Hvordan ta kontakt

Valgkomiteen ønsker å være mest mulig tilgjengelig for de som
ønsker å stille til valg eller kjenner noen de tenker kan være
aktuell. Eller om du bare har noen spørsmål eller andre innspill
til oss er det også noe vi setter stor pris på. Husk at vi har
taushetsplikt og vil ikke dele noe av det du sier til oss uten at det
er avtalt med deg.
Det enkleste er å nå oss på e-post, men du kan også ta
direkte kontakt hvis du skulle treffe på en av oss på aktiviteter i
organisasjonen.
Har du en politiker i magen, brenner du for organisasjonen
og lokallagene eller kan du bidra med verdifull innsikt i
ting organisasjonen skal jobbe med? Da bør du snakke
med valgkomiteen!

ta kontakt med
valgkomiteen:
valg@mhu.no
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Et bredt spekter av prosjekter
Mental Helse Ungdom jobber hver eneste dag for at alle ungdom og unge voksne skal ha en best
mulig psykisk helse. Dette krever at vi treffer bredt, for alle påvirkes vi ulikt av svingningene i livet.
Fordi vi er forskjellige, har vi også mange forskjellige prosjekter. Her får du en introduksjon til noen
av dem. Er du nysgjerrig og vil vite mer kan du gå inn på mhu.no/vare-prosjekter/.

Dyreassistert arbeidstrening
Dyreassistert arbeidstrening er et prosjekt med mål om å gi unge en mulighet til å oppleve en positiv
arbeidshverdag med søkelys på mestring og gode opplevelser. Prosjektet foregår i samarbeid med
Dyrebeskyttelsen Norge i Tromsø, Mandal, Nord-Jæren og Oslo.
Forskning viser at samvær med dyr kan gjøre at vi slapper av og føler oss bra, i tillegg til en rekke
andre helsefordeler. Mange har selv opplevd hvor godt det kan føles å være rundt et vesen som
aksepterer deg for den du er, og samtidig er avhengig av deg og din omsorg.
Hvem er tilbudet for?
Personer mellom 16-25 år, som av ulike grunner
har falt fra skole, utdanning eller arbeid.
Hvor?
Dyrebeskyttelsen Norges lokallag i Tromsø, NordJæren, Mandal og Oslo
Hvor ofte?
Vi begynner med rolig oppstart i arbeidstid, og øker
etter behov.
Varighet?
I utgangspunktet 6 måneder, med mulighet med
forlengelse til 12 måneder. Hver runde med
arbeidstrening varer fra august-desember og
januar-juni.

SLAGKRAFT
Slagkraft er et gratis aktivitetstilbud med fokus på boksing som verktøy for å få utløp for vanskelige
følelser. Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse Ungdom og MUDO Norge – en av Nordens
fremste aktører innen kampsport.
Hvorfor boksing?
Boksing er en lettlært treningsform med tydelig
progresjon fra start, som gir mestringsfølelse,
styrke og overskudd. I tillegg kan boksing bidra til
å regulere og kanalisere energi på en konstruktiv
måte. Boksing er dessuten veldig sosialt!
Hvem er tilbudet for?
Alle unge i alderen 14-21 år som plages av
blant annet rastløshet, bekymringer, sinne eller
ensomhet.
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En Som Lytter - Kosthold og ernæring
En Som Lytter - Kosthold og ernæring er et tredelt prosjekt som består av en kostholdschat og tilbud
om individuell kostholdseviledning, samt instagramkontoen Sunnhjernemat hvor vi sprer matglede og
kostholdsinformasjon du kan stole på.

chat med oss
Hvem er tilbudet for?
Personer mellom 13 og 30 år som har spørsmål
om mat, kosthold eller ernæring.
Hvor?
På Mental Helse Ungdoms nettsider. Her
kan du snakke med en av våre frivillige
ernæringsstudenter. Du trenger ikke å oppgi
navnet ditt.
Når?
Tirsdager og torsdager mellom kl. 16 og 18
Klikk på chatikonet i høyre hjørne på nettsiden for
å åpne Kostholdschatten.

Individuell kostholdsveiledning
Opplever du å ha plager som ikke er alvorlige nok til å få hjelp i helsevesenet, men plagsomt nok til at det
påvirker hverdagen og din psykiske helse? I kostholdsveiledningen får du snakke med en ernæringsfysiolog helt gratis. Temaer kan være alt fra kostholdsvaner og motivasjon til vektproblematikk og mage- og tarmplager
(og mye, mye mer).
Hvem er tilbudet for?
Alle ungdom og unge voksne (13-30 år) som opplever utfordringer relatert til kosthold og psykisk helse. Her
får du kostholdsveiledning fra klinisk ernæringsfysiolog helt gratis.
Hvor?
Timene foregår over nett, eller ved fysisk oppmøte på Mental Helse Ungdom sitt kontor i Oslo sentrum
(Dronningens gate 17).
Fordi dette er et lavterskeltilbud, tilbyr vi dessverre ikke behandling av spiseforstyrrelser. Har du eller
tror du at du har en spiseforstyrrelse anbefaler vi at du tar kontakt med fastlege for henvisning til
spesialisthelsetjenesten.
Følg oss på Instagram
Matglede og kostholdsinformasjon er stikkord for Instagramkontoen til prosjektet. Her snakker vi om tanker og
følelser rundt mat, sprer enkle og digge oppskrifter og kommer med kostholdsinformasjon du kan stole på. Alt
som postes her er kvalitetssikret av klinisk ernæringsfysiolog. Følg oss på kontoen @Sunnhjernemat!

SENTRALT

IN:FO

Dronningens gate 17,
0154 Oslo

Om MHU lokalt
og sentralt

21 45 61 00
mentalhelseungdom

post@mhu.no
mentalhelseungdom

administrasjonen
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen

Thomas Kallerud

Karine Hilde-Hoel

GENERALSEKRETÆR
E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

FUNDRAISER
E-post: thomas.kallerud@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR, BOBILEN
E-post: karine.hilde-hoel@mhu.no

Aida Tesfai

Hannah Lerfaldet

Sarah W. Skaar

ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR
E-post: aida.tesfai@mhu.no

ANSVARLIG/RÅDGIVER CHAT
E-post: hannaf.lerfaldet@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR, INNGANGSBILLETTEN
E-post: sarah.w.skaar@mhu.no

Ann Savage

Sverre G. Gran

Michael Lie

LEDER TJENESTEAVDELINGEN
E-post: ann.savage@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR CHAT
E-post: sverre.gravdahl.gran@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR, SLAGKRAFT
E-post: michael.lie@mhu.no

Ranveig Stava

Marit Vadet

Demi W. Vestli

PROSJEKTSJEF
E-post: ranveig stava@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR, KLATREVEGGEN
E-post: marit.vadet@mhu.no

PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONEN
E-post: demi.wollberg.vestli@mhu.no

Line Toft

Beate Anstensrud

Emilie Knudsen

KOMMUNIKASJONS- OG INNSAMLINGSSJEF
E-post: line.toft@mhu.no

Tuva Rosenvold

FAGSJEF, INTERNASJONALT ARBEID
E-post: tuva.rosenvold@mhu.no

Katinka Zeiner

ØKONOMIKONTROLLER
E-post: katinka.zeiner@mhu.no

Oda Archer

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER
E-post: oda@mhu.no

Terje Reed

FAGANSVARLIG SAMTALETERAPEUT,
ESL RÅD & VEILEDNING
E-post: terje.reed@mhu.no

Mira B. Wold

ADMINISTRASJONSKONSULENT
E-post: mira.b.wold@mhu.no

PROSJEKTKOORDINATOR, KOSTHOLD & ERNÆRING
(I PERMISJON)
E-post: beate.anstensrud@mhu.no

PROSJEKTLEDER RETTIGHETSTELEFONEN
E-post: emilie.knudsen@mhu.no

Elisabeth Andrea Johnsen

PROSJEKTLEDER FRISK PUST & MESTRING
E-post: harald@oestbye.net

VIKAR, KOSTHOLD & ERNÆRING
E-post: elisabeth.andrea.johnsen@mhu.no

Sandra Ditløvsen Olsen

Harald Østbye

...og praktikant Johanne Skar.

PROSJEKTKOORDINATOR, GLOBAL DISABILITY
E-post: sandra.olsen@mhu.no

Susanne Nesse

PROSJEKTKOORDINATOR, DIGIMAT
E-post: susanne.nesse@mhu.no

Karen Steffensen

PROSJEKTKOORDINATOR,DYREASSISTERT
ARBEIDSTRENING
E-post: karen.steffensen@mhu.no

Oskar F. Sandanger

PROSJEKTKOORDINATOR, PSYKT NORMALT
E-post: oskar.fjortoft.sandanger@mhu.no

Sentralstyret
LANDSLEDER

Martine Antonsen
1. NESTLEDER

Thomas Frey
2. NESTLEDER

Thea M. Rytterager

STYREMEDLEM

Benedikte-Marie Lio
STYREMEDLEM

Christian H. Ruud
STYREMEDLEM

Aleksandra A. Lønøy

STYREMEDLEM

Vebjørn L. Olsen
VARA

Marta E. Fjæreide
VARA

Lisa Evensen
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LOKALT
Det er i lokallagene det skjer!
Finn ut hva som skjer på Facebook, søk Mental Helse Ungdom
«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.
18. desember skal vi ha julebord
med kino og restaurantbesøk.

bergen
bergen@mhu.no

Romerike
romerike@mhu.no

FREDRIKSTAD
fredrikstad@mhu.no

sandnes
sandnes@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no
Vi arrangerer julebord 17.
desember.

22. desember kan du komme og
spise julegrøt med oss.
29. desember har vi åpent
treffsted. Vel møtt!

kongsberg
kongsberg@mhu.no
Mosjøen
mosjoen@mhu.no

Sotra
sotra@mhu.no
STEINKJER
steinkjer@mhu.no
Stjørdal
stjordal@mhu.no

nord-jæren
nordjaeren@mhu.no

sunnmøre
sunnmore@mhu.no

nord-vestland
nordvest@mhu.no

Trondheim
trondheim@mhu.no

nærøysund
naeroeysund@mhu.no

Hver torsdag i desember er det
julekos på treffstedet :-)

Ås
aas@mhu.no

Vi har åpent treffsted hver
søndag 14-18. Bare å komme!

Oslo
ungoslo@mhu.no

Finnes det ikke et lokallag i ditt område?
Send en e-post til post@mhu. no for å høre
hvordan du kan starte et!

bli medlem?
Send MHU Medlem til 2490.

partnere:

Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningens gate 17
0154 Oslo

Følg med på mhu.no for
info om åpningstider i julen

Mental Helse Ungdom

Hjelpechat
For deg mellom 18 - 35 år

MENTAL
HELSE
UNGDOM

