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Alkohol er ikke lenger 
galt. Men drikking må 
skje med måte. Tre av ti 
drikker aldri og «flatfyll» 
er ukjent blant aktive 
unge, kristne.
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BeRit Kvalheim 
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Det viser en ny spørreundersø-
kelse fra Stiftelsen Kirkefors-
kning (KIFO). Mer enn 1000 
unge som er aktive i kristne 
ungdomsorganisasjoner er 
spurt om sine personlige alko-
holvaner og holdninger til rus 
og alkohol.

Liberale
Dette er noen av de viktigste 
funnene:

Mange unge, aktive kristne 
har et liberalt syn på alkohol. 
Seks av ti kaller seg måteholdne. 
Det er liten forskjell på gutters 
og jenters drikkevaner. Mange 
av de unge, kristne smaker 
knapt alkohol så lenge de bor 
hjemme. Men alkoholkonsu-
met øker når de unge flytter 
hjemmefra. Kristne møter er 
fremdeles alkoholfri sone. Men 
omtrent halvparten av dem som 
har svart, mener det er greit å gå 
til et utested for å ta seg et glass 
etter et kristent møte.

– Selv drikker jeg aldri. Men 

jeg har jo venner som drikker. 
Det hender jo jeg går ut på ute-
steder sammen med dem, sier 
Vegard Soltveit (24). Han er his-
toriestudent og for tiden ansatt 
Norges kristelige skole- og stu-
dentlag (Laget). I Bergen har 
Laget mer enn 100 aktive med-
lemmer. I tillegg er han også 
ansatt i menigheten Betlehem 

i Vestlandske Indremisjonssel-
skap.

Kjente vaner
Soltveit kjenner seg godt igjen 
konklusjonene i undersøkelsen.

– Det gir en riktig beskrivelse-
ne av holdningene slik jeg kjen-
ner dem gjennom de kristne 
ungdomsmiljøene i byen, sier 
han. 

Soltveit mener likevel det er 
ganske store kulturforskjeller i 
synet på alkohol i de ulike krist-
ne ungdomsorganisasjonene. 

– Møter eller samlinger er 
absolutt helt alkoholfri sone alle 
steder. Men i Laget er holdninge-
ne mer ulike enn i Indremisjons-
miljøet. Jeg kjenner ingen der 
som drikker alkohol, sier han.

Ikke synd
– Er det synd å drikke?

– Nei, men vi ser at alkohol 
kan føre til store personlige og 
sosiale problemer. Derfor mener 
jeg og mange andre kristne at vi 
skal være avholdne for å være 
forbilder for andre, sier Soltveit. 

Generalsekretær Kjell Markset 
i KRIK (Kristen Idrettskontakt) 
sier at holdningene til alkohol 
har forandret seg. 

– Vi er alle barn av vår tid, og 
toleransen for alkohol er høyere 
nå enn tidligere, også i kristne 
miljøer, i tråd med at samfunnet 
har forandret seg.

–  Det forkynnes ikke lenger 
at det er synd å drikke. Vi snak-
ker heller om at det 
er dumt å drikke 
av helsemessige 
årsaker. Vi ønsker 
at alle våre arran-
gementer skal være 
alkoholfrie, og vi 
tar jevnlig opp alko-
holens skadevirk-
ninger og prøver å 
vise ungdommen 
at det finnes andre opplevelser 
som er mer berusende enn alko-
holen, sier Markset. 

Holdninger
–  Tidligere ble bruk av alko-
hol betraktet som moralsk galt 
og assosiert med synd i kristne 
miljøer. Slik er det ikke lenger, 

sier Pål Kjetil Botvar. Sammen 
med Sivert Skålvoll Urstad er 
han ansvarlig for KIFO-undersø-
kelsen

Han peker at når noe som 
tidligere ble sett på som galt 
ikke lenger oppfattes slik av et 
flertall i et sosialt miljø, endres 
gjerne holdninger og praksis seg 
svært raskt. 

Måtehold et ideal
–  I kristne miljøer har vi i tidli-
gere observert forholdsvis raske 
holdningsendringer i forhold til 
røyking dans og kortspill. Nå ser 
vi slike endringer også i synet på 

alkohol og samlivs-
former, sier han.

Botvar peker 
også på at i mange 
kristne kretser har 
ideen om avhold 
fra alkohol over 
tid blitt byttet ut 
med måtehold som 
ideal.

–  I dag utfordres 
kristne miljøer på mange måter 
av en majoritetskultur som ikke 
tar utgangspunkt i kristne ver-
ditradisjoner, Slik er det også 
på alkoholfeltet. Et måteholds-
standpunkt er slik bedre tilpas-
set en virkelighet hvor de fleste 
møter alkoholen i mange sam-
menhenger, sier han.
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Kjøp en brille og fåmed en til,

pluss en til en venn.p

Kjøp en brille til minimum 799,- og få med en på kjøpet til samme pris eller billigere.
I tillegg får du med et gavekort til deg selv, en i familien eller en venn til en verdi av 799,-

Tilbudet gjelder brille inkludert standard enstyrke glass eller standard progressive glass.
Brilletilpasning kr 300, synsundersøkelse kr 390 og evt. oppgradering av glass kommer i tillegg.

Gavekortet kan ikke benyttes sammen med andre tilbud og rabatter,
og forutsetter et kjøp av brille til minimum kr 799.
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Alkohol ikke lenger synd

DRIKKER ALDRI: – Selv drikker jeg aldri. Men jeg har jo venner som drikker. Det hender jo jeg går ut på utesteder sammen med dem, sier Vegard Soltveit.

Alkoholvaner
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1.030 unge som er medlemmer i 
kristne ungdomsorganisasjoner 
er spurt om sine alkoholvaner.

Skaper problemer

Vil ikke miste
kontrollen

Ukristelig

Liker smaken

Gjør ikke noe galt

Avslappende
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44 %

42 %

             52 %

        38 %

 19 %

z	fakta
rapporten

n 1030 unge, aktive i kristne orga-
nisasjoner er spurt

n de unge er mellom 15 og 26 år, 
fra hele landet

n de er medlemmer i 14 ulike 
kristne organisasjoner

Møter eller 
samlinger er ab-
solutt helt alko-

holfri sone
Vegard solTVeiT, medlem i lageT 

og VesTlandske indremisjon


