
2009
MARITASTIFTELSEN ÅRSRAPPORT

SIDE 1

M AR I TA
s t i f t e l s e n 2009ÅRSRAPPORT

MARITASTIFTELSEN



2009
MARITASTIFTELSEN ÅRSRAPPORT

SIDE 2

       ARITASTIFTELSEN BLE DANNET I 1984 på bakgrunn av det 
forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. 
Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisa-
sjonsnummer 971 275 898 og er underlagt Stiftelsestilsynet, 
som er lokalisert i Florø.

Stiftelsens hensikt og oppgave er formulert slik: Å for-
hindre at ungdom begynner å ruse seg, samt hjelpe dem 
som har blitt rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv 
uten rus. Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av 
aktiviteter av forebyggende, oppsøkende og rehabiliterende 
karakter.

Stiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumen-
tarfilmen ”Marita – et dokument fra noen som overlevde” 
som i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. 
Holstad. Tittelsangen er komponert av Hans-Inge Fagervik, 
og handler om ei jente som døde av en overdose. Slik har 
Marita blitt et symbol for alle våre venner som har dødd av 
narkotikarelaterte årsaker.

Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm til bruk 
i det narkotikaforebyggende arbeidet, ”Marita II – en advar-
sel fra noen som overlevde”.

Maritastiftelsens syn på mennesket og samfunnet vi lever 
i er forankret i den kristne tro og Bibelen. Vårt arbeid gjen-
speiler at vi tror hvert enkelt menneske er verdifullt, også de 
som har det vanskelig og er langt nede på rangstigen.

Maritastiftelsen eier 100% av aksjene i Marita Drift AS 
(organisasjonsnummer 974 460 637) som driver Marita-
butikken. Virksomheten i Marita Drift AS er inkludert i denne 
årsrapporten.

M
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Administrasjon
Maritastiftelsen har hovedkontor i 
Holstsgt. 6 på Torshov i Oslo. Ad-
ministrasjonen, som i stor grad er 
sammenvevd med informasjons-

Navn Stilling Avdeling Ansatt dato Stillingsstr.

Leiv O. Holstad generalsekretær 01.01.1994 100%

Dag B. Jacobsen daglig leder  01.09.1994 100%

Bjørn Olav Thune redaktør/miljøarbeider info/kafé 01.06.2007 100%

Laila Bordøy sekretær adm 01.03.1994 100%

Evalena Holstad økonomi adm 01.05.1995 50%

Eva C. Ekelund regnskap adm 01.01.2001 30%

Stein Erik Mikalsen vaktmester 01.07.2004 80%

Roar Skumlien transportansv/miljøarb b.butikk/oppf. arb.tr. 29.01.1996 100%

Trond Akerholdt avd.leder fengsel/kafé 01.09.1996 100%

Håkon Bråtømyr miljøarbeider kafé/gatearbeid 02.09.2002 50%

Willy Danielsen miljøarbeider gatearbeid 01.05.2003 100%

Gunn Akerholdt avd.leder MB/Marita Ung 01.11.2003 100%

Hans-Inge Fagervik artist/ANT-konsulent forebyggende 01.04.2002 100%

Lars Tore Wollum ANT-konsulent forebyggende 18.09.2002 10%

Gunnbjørg Linjord barnevernspedagog MB/Marita Ung 01.01.2004 50%

Kim Akerholdt miljøarbeider Marita Ung 02.04.2007 100%

Nils Rune Kind avd.leder arbeidstrening 01.07.2005 100%

Anders Olsen Søyseth miljøarbeider kafé/gatearbeid 01.01.2004 100%

Randi Søyseth sosionom kafé/bruktbutikk 06.09.2004 100%

Henriette Glidje miljøarbeider oppfølging arb.trening 05.08.2005 100%

Odd Gjevre transport/miljøarb bruktbutikk 01.05.2006 100%

Marte Maria Norberg sosionom Marita Ung 01.08.2006 80%

Tåran Midtsund miljøarbeider MB/Marita Ung 18.08.2008 40% 

Jan Dørum ANT-konsulent forebyggende 01.02.2009 100% 

Victoria H. Kvalsund sosionom kafé/ bruktbutikk 01.02.2009 100%

Bernt Eide miljøarbeider Marita Bo 15.06.2009 50%

Peter Espevoll miljøarbeider MB/Marita Ung 01.08.2009 60%

Torgeir Persson Nygård  ett-åring

Andreas Aanonsen Normann sivilarbeider

arbeidet, bistår de ulike avdelingene 
og tiltakene i Maritastiftelsen. 

Prosjektutvikling, personal, 
innsamling, vaktmester- og vedlike-
holdsarbeid, og spesielt regnskaps-

funksjonene ivaretas av det som 
ligger under administrasjon.

Maritastiftelsen har følgende be-
manning pr. 31.12.2009:

Maritastiftelsen har også en stor gruppe med ulønnede medarbeidere, p.t. ca 100 personer.
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Styret
Styret i Maritastiftelsen konstitueres i 
årsmøtet. Styremedlemmene velges 
for to år om gangen med overlappen-
de rullering. Dag B. Jacobsen møter 
fast i styret som daglig leder av Mari-
tastiftelsen og Leiv O. Holstad møter 
fast i styret som generalsekretær.

I 2009 har stiftelsen hatt følgende 
styremedlemmer:

• Gunnar Dehli – styreleder
• Amy Østertun Geirdal – 

nestleder
• Frank Nyfelt
• Ellen Anette Roos
• Nils Rune Kind - ansattes 

representant 
• Ragnhild Tomren Kristoffersson
• Gunnar Wenstad Janssen

Økonomi
Maritastiftelsen finansieres ved bi-
drag fra offentlige tilskudd, stiftelser, 
legater og private givere. Stiftelsen 
har også noe salgsinntekter for 
konsert og foredragsvirksomhet. 
Stiftelsens regnskap revideres av 
statsautorisert revisor Knut Østbye, 
Mæland & Østbye Revisjon AS i 
Oppegård. Maritastiftelsen kanalise-
rer deler av sin virksomhet igjennom 
et heleid datterselskap; Marita Drift 
AS. I 2009 gikk Maritastiftelsen med 
et driftsmessig underskudd på kr 
810 296, mens Marita Drift AS hadde 
et overskudd på kr 164 232. Begge 
har positiv egenkapital i balansen, 
dog med et betydelig tyngdepunkt i 
Stiftelsen. Årsregnskapet ligger ved-
lagt denne årsrapporten.

Primærforebyggende
– Rock mot Rus 
I mer enn 30 år har Hans-Inge Fager-
vik besøkt skoler med programmet 
Rock mot Rus, som er utarbeidet i 
samarbeid med fagfolk innen skolen 
og politiet. Rock mot Rus er både et-
terspurt og godt mottatt, og har som 

formål å skape gjennomtenkte hold-
ninger til rus. Tittelen er valgt fordi 
Fagervik benytter rockemusikk som 
en del av opplegget. Programmet 
vises både for skoleelever, studenter 
og foreldre og varer i cirka 90 minut-
ter, og består av musikk og samtale. 
I 2009 holdt Hans-Inge Fagervik 82 
skoleopplegg og konserter for 18326 
tilhørere.

Primærforebyggende
– Maritafilmen 
Maritastiftelsen er særlig kjent for sitt 
forebyggende arbeid mot narkotika i 
norske skoler. Skoleopplegget består i 
at stiftelsens foredragsholdere samler 
elevgruppene til foredrag, visning av 
Maritafilmen og samtale. I 2009 ble 
det gjennomført 9 visninger for 1 350 
tilhørere. Opplegget gjennomføres 
på ungdomsskoler og videregående 
skoler, militære avdelinger, konfir-
mantgrupper, ungdomsforeninger 
eller andre forsamlinger. Mange skoler 
arrangerer foreldremøter i tilknytning 
til besøket i skoleklassene. I 2009 
har Maritastiftelsen benyttet Lars Tore 
Wollum som foredragsholder. I 2003 
avslo Sosial- og helsedirektoratet å gi 

tilskudd til denne virksomheten. Dette 
har medført at våre aktiviteter har vært 
begrenset på dette aktivitetsområdet i 
Norge. I utlandet derimot har aktivite-
tene vært økende (se internasjonalt 
engasjement).

1. februar 2009 ble Jan Dørum 
ansatt i Maritastiftelsen. Han jobber 
forebyggende over hele landet på 
skoler og konfirmantgrupper i tillegg 
til at han også besøker ulike menig-
heter og informerer om Maritastiftel-
sens arbeid.

Styreleder Gunnar 
Dehli kurser 

Maritastiftelsens 
ansatte.

Foredragsholder 
Jan Dørum.
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Maritanytt
Som et ledd i Maritastiftelsens 
informasjonsvirksomhet utgis tids-
skriftet Maritanytt fire ganger i året. 
Bladet prioriteres som et selvsten-
dig rusforebyggende tiltak, og 
inneholder nyhetsstoff og aktuelle 
saker fra området narkotika-sam-

www.marita.no
Maritastiftelsen ønsker at internett-
sidene www.marita.no skal fungere 
som et effektivt redskap i det fore-
byggende og informative arbeidet 
mot narkotika. Samtidig skal det 
være lett for nye brukere å finne 
fram til våre tjenester. Det offentlige, 

Maritakafeen
Maritastiftelsens kontaktkafé i 
Prinsensgate i Oslo ble åpnet i 
1996. Formålet med tiltaket er å gi 
omsorg til rusmisbrukere og pro-
stituerte i en fortvilet livssituasjon, 
samt motivere og legge til rette for 
tiltak som fører inn i et meningsfylt 
liv uten behov for vanedannende 
medikasjon. Kafeen holder åpent 
på kveldstid. På dagtid drives indi-
viduell oppfølging.

Med utgangspunkt i kafeen 
driver Maritastiftelsen oppsøkende 
gatearbeid. Virksomheten gir Ma-
ritastiftelsen en bred kontaktflate i 
rusmisbruker- og prostitusjonsmiljø-
et i Oslo sentrum. Målsettingen er å 
motivere til positiv livsendring, som 
bl.a. kan dreie seg om avrusning 
og rehabilitering.

Noen tall for 2009: 

Totalt antall
gjester registrert: .................. 4978

Antall kvelder med
registrert aktivitet: ............... 203

Snitt gjester/kveld: .............. 24,52 

Vi registrerer samtaler
i to kategorier: 

Motivasjonssamtaler   
(av litt dypere karakter) ........ 387 

Oppfølgingssamtaler ............ 494

Maritakafeen har i løpet av 
2009 vært praksisplass for 48 
elever og studenter, bl.a. fra Høg-
skolen i Oslo, Diakonhjemmets 
Høgskole, Diakonova, Høgskolen 
i Staffeldtsgate, Filadelfia Bibel-
skole, Fjellhaug Bibelskole, Hald, 
Rønningen FHS, Rud Videregå-
ende skole og Communication for 
Change (Holtekilen). Praksisele-
vene har deltatt på kafeen, i det 
oppsøkende arbeidet på gata og i 
fengslene.

funn-kriminalitet, foruten rapporter 
fra stiftelsens aktiviteter. Bladet 
bringer også historiene til tidligere 
misbrukere som forteller hvordan 
de kom ut av narkotikamisbruket. 
Maritanytt har et opplag på 6.000 
som distribueres til våre abonnen-
ter, og av våre oppsøkende team i 
fengselsarbeidet, på Maritakafeen 
og på gata. I tillegg deles bladet ut 
ved skolebesøk, på konserter og i 
menigheter.

I 2009 ble det laget et eget 
presentasjonsnummer, Maritanytt 
Spesial, som inneholder intervjuer 
og artikler fra tidligere Maritanytt 
som relaterer til Maritastiftelsens 
arbeid. Maritanytt Spesial ble distri-
buert til et utvalg av nåværende og 
tidligere givere, og deles ellers ut 
ved skolebesøk, konserter og besøk 
i menigheter.

rehabiliteringsinstitusjoner og andre 
som kjøper tjenester av oss, skal 
kunne bruke våre websider for å 
orientere seg om de muligheter som 
finnes i Marita.

Myndighetskontakt
Maritastiftelsen har bred kontakt til 
det politiske miljø, aktuelle departe-
menter og direktorater. Vår grunn-
leggende holdning er at rusfrihet og 
frihet fra vanedannende medikasjon 
(A- og B-preparater) må være målet 
vedrørende narkotika og sosial- og 
helsespørsmål. Dette er i overens-
stemmelse med tidligere uttrykte 
offisielle målsettinger fra politiske 
myndigheter. I 2009 har Maritastiftel-
sens narkotikapolitiske synspunkter 
blitt presentert gjennom Stiftelsen 
KRAFT. 
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Kontaktkafeen drives av ansatte 
og frivillige. Trond Akerholdt er leder 
av kafeen. I løpet av 2009 har Trond 
tatt veilederutdanning ved Høgsko-
len i Oslo. De frivillige er organisert 
i team som driver kafeen etter en 
skiftplan. Flere menigheter i Oslo 
bidrar med team. Totalt har ca 95 
ulønnede frivillige og praksiselever 
gitt av sin tid.

Marita Kvinnekafé
Marita Women er en del av et omfat-
tende tretrinnsprosjekt ”Ny karriere”, 
hvor målet er å hjelpe utenlandske 
kvinner i prostitusjon i Norge over i 
ordinær jobb i deres hjemland. Fase 
1 består Marita Women’s Café, Kvin-
nekafeen. Bakgrunnen for oppstar-
ten var at vi så at de utenlandske 
kvinnene i prostitusjon hadde andre 

nekafeen og oppsøkende arbeid på 
kveld. Vi har prioritert frivillige som 
har kunnet jobbe ofte og over lengre 
tid for at teamet skal kjenne kvinnene 
vi møter. Kvinnene får dermed tillit til 
hele teamet og tør å åpne seg opp. 
Siden oppstarten av prosjektet har vi 
hatt kontakt med kvinner fra mange 
forskjellige nasjonaliteter, men har 
hatt mest kontakt med kvinner fra 
Øst-Europa og Latin-Amerika. Det at 
teamet er sammensatt av ansatte og 
frivillige med forskjellig nasjonaliteter 
og språkkunnskaper gjør det lettere 
for oss å bli kjent med kvinnene og 
yte dem hjelp. Ei av de frivillige har 
tidligere selv jobbet i prostitusjon og 
er en kjemperessurs i kommunika-
sjon med kvinnene som selv jobber 
i prostitusjon. Hun har også årelang 
jobberfaring fra andre prostitusjons-
tiltak.

dem til rehabilitering og formidler 
kontakt til rehabiliteringssentre og 
akuttmottak til de som ønsker det. 
Han avdekker også om noen tren-
ger ekstra hjelp og tilkaller helse-
personell om det trengs, - en kjent 
trygghetsfaktor i miljøet som ellers er 
preget av mye angst, mistillit, svik og 
utrygghet.

Fengselsarbeidet
De fem fengslene i Oslo-området 
besøkes regelmessig av team fra 
Maritastiftelsen, bestående av 55 
ulønnede medarbeidere i tillegg 
til ansatte. Dette utgjør til sammen 
2 årsverk på årsbasis, 0,5 årsverk 
frivillige og 1,5 årsverk ansatte. 
Fengselsarbeidet har også vært 
inkludert i de aktiviteter som prak-
siselever fra diverse høyskoler er 
med på. Hver måned besøkes 
fengslene Bredtveit, Oslo fengsel 
avdeling A og B, Ullersmo og Ila. 
Dette gjelder både kveldsbesøk 
og søndagsbesøk, personlige 
besøk, frivillige møter for grupper 
og deltakelse på gudstjenester. De 
innsatte sørger for te og kaffe og vi 
har med kaker. Samlingen starter 
med sosialt samvær og avslut-
tes med sang, undervisning fra 
Bibelen og deling av livserfaringer. 
I løpet av året har 1 638 personer 
vært med på samlingene. Besøke-
ne er en viktig del av motivasjons-
arbeidet for å inspirere til et nytt 
liv uten rus og kriminalitet. Disse 
samlingene følges opp med jevn-
lige besøk og individuelle samtaler 
for de som ønsker det. Maritastif-
telsen er også representert i en 
bibelgruppe på Ila. 

Vi har et svært godt samarbeid 
med fengselsprestene ved samtlige 
fengsler. Trond Akerholdt, leder for 
fengselsarbeidet, deltar i ansvars-
grupper hvor den innsattes fremtid 
planlegges etter løslatelse. Flere per-
soner er hjulpet tilrette i nye sosiale 
miljøer etter endt soning. Maritastif-

behov enn Maritakafeens ordinære 
gjester som er rusavhengige, og 
at de dermed trengte et eget tiltak. 
Vi antok også at kriminaliseringen 
av sexkjøp av 01.01.09 ville føre til 
en forverret situasjon for kvinner i 
prostitusjon på gata i Oslo og at vi 
ville bistå de utenlandske kvinnene 
i prostitusjon med de problemene 
som ville oppstå.

I 2009 har det vært to sosiono-
mer ansatt i 40% stilling i prosjektet. I 
tillegg har det vært 10 frivillige, som 
i hovedsak har vært involvert i Kvin-

Matpakkeutdeling
Willy Danielsen er ansvarlig for et 
daglig omsorgsarbeid for rusmis-
brukere i Oslos gatemiljø. Målet er å 
motivere til rehabilitering og livsend-
ring. Han smører og deler ut matpak-
ker, og samtaler med misbrukere. 
Matpakkene smøres hver morgen 
på kjøkkenet på Maritakontoret. I 
løpet av 2009 har Willy smurt og delt 
ut over 25.000 brødskiver. Han har 
jobbet i miljøet i mange år og har et 
bredt nettverk av kontakter og tillit 
blant misbrukerne. Han motiverer 

Gemma (t.v.), 
Bjørg og Randi 
fra Kvinnekafeens 
oppsøkende team.
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telsens medarbeidere har også vært 
sammen med de innsatte i forbin-
delse med permisjoner. 

Det fokuset vi de siste årene har 
hatt mht oppfølging av enkeltinn-
satte ser vi er rett prioritering. Job-
bingen med den enkelte er både 
tid- og ressurskrevende, men det 
gir også mye mer uttelling både 
for den innsatte, vi som jobber i 
fengslene, og rent kriminalpolitisk. 
Prestene uttrykker sin takknemlig-
het for det tette samarbeidet med 
Maritastiftelsen. 

Leiv O. Holstad og Trond Aker-
holdt var i Vietnam i januar og be-
søkte Hiep Tran, som ble utvist fra 
Norge i desember 2008. Målet med 
turen var å følge opp den gode 
kontakten som var knyttet i feng-
selet og støtte ham i utfordringen 
med å bygge et nytt ikke-kriminelt 
nettverk i Vietnam. Derfra dro de 
videre til Filippinene for å se på mu-
lighetene til et nytt Teen Challenge-
arbeid, sammen med Erik Tronrud, 
som i 1996 var initiativtageren til 
Maritakafeen i Oslo. Erik har også 
besøkt Hiep Tran senere. Andre 
nordmenn i vårt kontaktnett har 
også invitert ham til gode arrange-
menter i Vietnam.

Maritabutikken
Maritastiftelsens bruktbutikk nederst 
i Markveien i Oslo sentrum har vært 
i drift siden 1994. Butikken omsetter 
brukte klær, bøker, møbler og annet 
inventar.

Maritabutikken fyller en viktig funk-
sjon i arbeidstreningen, og hovedhen-
sikten med butikken er muligheten for 
arbeidsplasser til tidligere rusmisbru-
kere og innsatte, og for vanskeligstilt 
ungdom (se Marita Ung). I det dag-
lige erfarer vi at arbeidstrening også 
handler mye om å bygge menneskers 
livsmestring på mange andre måter. 
Det sosiale og holdningsskapende 
arbeidet blir derfor helt essensielt. I 
2009 har bruktbutikken hatt åtte per-
soner i arbeidstrening.

Arbeidstrening og Oppfølging
Maritastiftelsen har siden høsten 
1994 drevet arbeidstrening, hoved-
saklig for personer fra kriminelle og/
eller rusbelastede miljøer. De fleste 
har kommet til oss enten på slutten 
av eller etter endt soning eller reha-
biliteringsopphold. De siste årene 
har vi også tatt imot yngre arbeidere 
som har kortere karriere innen rus og 
kriminalitet.

Arbeidstreningstilbudet omfatter 
tre hovedområder: Arbeidstrening 

– Veiledning – Utvidet oppfølging. 
Vi tror og erfarer at det gir best re-
sultat å jobbe med disse områdene 
parallelt.

I løpet av året har vi fulgt opp 
åtte personer i arbeidstrening. Dette 
pga at våre nåværende lokaler har 
lagt en viss begrensning for hvor 
mange vi har kapasitet til å ha i 
arbeidstrening samtidig. Disse åtte 
personene har hatt arbeidstrening 
innen følgende fire områder:

• Bruktbutikk i Markveien 
for brukte møbler, inventar 
etc. Der består arbeidet i 
butikkdrift, kundebehand-
ling, service, vareplassering, 
prising av varer, renhold og 
lignende.

• Transport, der man utøver kun-
debehandling ved å hente og 
bringe varer for butikken

På vei inn til Ila 
fengsel, forvarings- og 
sikringsanstalt.

Sandeep og
Stein Erik i aksjon på 

sykkelverkstedet.
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• Bil- og byggvedlikehold og 
vaktmestertjenester på egen 
bygård og biler, sammen med 
vår vaktmester

• Sykkel- og snekkerverksted 
som utfører reparasjon og 
vedlikehold av sykler og en-
klere reparasjoner av møbler 
og lignende

Alle som er i arbeidstrening i 
Maritastiftelsen har to kontaktper-
soner. En arbeidsleder som jobber 
sammen med brukeren på arbeids-
plassen som er ansvarlig for daglig 
tilrettelegging og læring i arbeidet, 
og en veileder som også fungerer 
som kontaktperson ifht NAV, ansvars-
gruppe m.m.

Arbeidslederen samarbeider 
tett med den enkelte deltaker og 
har på slutten av hver arbeidsdag 
en evalueringssamtale sammen 
med brukeren. Her evalueres inn-
stilling og innsats i forhold til mål-
setninger. Dette føres i en dagsrap-
port og gir et meget godt bilde av 
den enkeltes faglige og personlige 
utvikling. 

Veilederen har ansvar for å gjen-
nomføre oppfølgingssamtaler og 
tilrettelegge for vekst og utvikling 
på de områder som ikke bare har 
med selve arbeidet å gjøre. Oppføl-
gingssamtaler skjer i arbeidstiden, 
både med og andre ganger uten 
arbeidsleder til stede. Her evalueres 
utvikling ifht mål og sammen leg-
ges plan og mål videre både for det 
praktiske arbeidet og på andre rele-
vante områder. Veileder er ansvarlig 
for oppfølgingen både i og utenfor 
arbeidstid. 

Som nevnt består også den 
utvidede oppfølgingen av aktivi-
teter og turer utenfor arbeidstid, 
samt andre sosiale tilbud. Bl.a. kan 
nevnes at noen av de i arbeidstre-
ning har vært med å drive en rusfri 
kafé for ungdom på fredagskvelder 
dette året.

Marita Ung
er et tilbud for ungdom som står i fare 
for å bli rekruttert til rusmiljøer i Oslo, 
eller har en annen utfordrende livs-
situasjon. Dette omfatter et musikk-
verksted hvor de lærer å spille ulike 
instrumenter, og har sosiale samlinger 
på en rusfri kafé, Sub Cafe som er 
en del av Sub Church sin virksomhet. 

(www.subscene.no/kafe.htm). Marita 
Ung har blitt veien ut av rusmisbruk 
for noen, mens for andre har det vært 
med på å forhindre en mulig ruskarri-
ere. Individuelle veiledningssamtaler 
tilbys, og det blir arrangert turer og 
fritidsaktiviteter. Dette har blant annet 
dreid seg om; basket, 17. mai-feiring, 
bading, grilling, film, fotball, gocart, 
overnattingstur, mm. På denne måten 
bygges nettverk og vennskap.

Rekrutteringen av ungdommene 
til Marita Ung skjer via oppsøkende 
arbeid, NAV, sosialetaten, en rusfri 
kafé i Oslo sentrum og gjennom 
venner som allerede er i Marita Ung-
systemet. Over tid opparbeides tillit 
som fører til vennskap og trygghet. 
Det har vist seg at flere av ungdom-
mene ønsker videre oppfølging og 
arbeidstrening. 

Marita Ung samarbeider med 
NAV, psykiatrisk ungdomsteam og 
sosial- og barnevernkontorer. 

For å få kontakt med unge inn-
satte deltar noen av Marita Ungs 
arbeidere i Maritastiftelsens feng-
selsarbeid. 

Marita Ung samarbeider med 
Sub Café, en rusfri kafé midt i Oslo 
sentrum hvor mange sentrumsung-
dommer henger. Gjennom året har 
arbeidere og frivillige fra Marita Ung 

holdt kafeen åpen på fredagskvelder 
fra 19.00 til 23.00. Første semester 
hadde ungdommene fra musikk-
verkstedet tilbud om å spille og øve 
hver fredagskveld i tillegg til den 
ene kvelden det var musikkverksted. 
Fredagskveldene har ellers bestått 
av kafédrift, prating, quiz, konkurran-
ser, playstation, filmkvelder, spill etc. 
Det har vært fra 20-30 ungdommer 
innom i løpet av en kveld. 

Gjennom hele året har vi hatt mu-
sikkverksted en kveld i uka på Sub 
Scene. Både lønnede og frivillige 
arbeidere har vært knyttet til dette 
arbeidet. Det har vært rundt 14 ung-
dommer som har benyttet seg fast av 
tilbudet. I slutten av mai hadde ung-
dommene en konsert på Sub Scene 
med ca 70 tilhørere.

Marita Ung har også hatt kontakt 
med rusavhengige, fengselsinnsatte 
og unge i arbeidstrening. En arbei-
der har hatt jevnlig kontakt med ei 
jente som er under LAR Oslo. 

På de månedlige fellessamlin-
gene som Maritastiftelsen arran-
gerer i Oslo Fengsel og Bredtveit 
kvinnefengsel, er det alltid med en 
arbeider fra Marita Ung. Dette for å 
drive oppsøkende virksomhet blant 
de unge innsatte som ønsker kontakt 
med Marita Ung, enten mens de 
sitter inne, eller for å ha knyttet en 
kontakt som bygges videre på når 
de blir løslatt. Vi hjelper også til med 
å videreformidle til andre instanser 
der det er ønskelig. 

Vi har også fulgt opp de unge 
som er i arbeidstrening i Maritastiftel-
sen gjennom aktiviteter, samtaler og 
telefonkontakt.

Konsert på 
musikkverkstedet.
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Marita Bo
er et botilbud som har som mål å 
bidra til selvstendiggjøring av ung-
dom som av ulike årsaker trenger 
oppfølging i en utfordrende fase i 
livet. Tilbudet er rettet mot motivert 
ungdom fra 18-23 år, ned til16 år 
med foresattes samtykke og opp til 
25 år kan vurderes. Her bor de i kol-
lektiv sammen med seks ansvarsper-
soner på egen alder. Her fokuserer 

vi på botrening, som bl.a. innebærer 
økonomi, kosthold, hygiene, sosial 
trening og rengjøring. 

I løpet av 2009 har det bodd 
åtte ungdommer i botilbudet. Dette 
tilsvarer 71% belegg, eller 2 074 
beboerdøgn.

I forbindelse med oppfølging av 
de i Marita Bo har det vært arrangert 
mange ulike aktiviteter. Her har også 
ungdommer fra Marita Ung vært 
med innimellom. Tilbudene har bl.a. 
vært fellesmiddager, felles kvelds-
mat, tv/filmkvelder, sosiale kvelder 
på huset, basket, fotball, grilling, 
bading, kino, aking, trening, sam-
taler, loppemarked, fest for beboer 
som flyttet utenlands, 17. mai-frokost, 
skolebesøk, dugnad på huset, vaf-
felfest, Tour de France-samlinger, 
hjelp til flytting, babyshower, biltur, 
fredagskvelder på Sub, samtale med 

praksiselever, filmkvelder, baking, 
strikkekveld, bolle- og kakaokveld, 
kveldsmat, hjelp med økonomi, 
restaurantbesøk, bursdagsfeiringer, 
konserter, sang, spill, playstation, 
Sverige-tur, kafé, førjulsmiddag, jule-
grøt, pilateskurs og fisketurer.

Det har også blitt arrangert tre 
temakvelder i løpet av året; ansvar 
for eget liv, identitet/selvbilde og 
kosthold og ernæring.

Ansatte i Marita Bo har hatt 
ansvarspersonsmøte og veiledning 
med ansvarspersoner i Marita Bo 
hver 6. uke.

I forbindelse med beboerne har 
de ansatte vært i kontakt med det 
offentlige hjelpeapparatet ca 70 gan-
ger via telefon i løpet av året. I tillegg 
har vi vært med beboerne på NAV 
12 ganger, og hatt besøk av Rusmid-
deletaten en gang.

Marita OppTur
(tur og opplevelse) er miljøarbeid 
blant ungdom, og er en supplerende 
tjeneste som sikter mot ferie og fritid, 
som ofte er en vanskelig tid for de 
vi jobber med. Målet med turene og 
aktivitetene er at de kan bidra til at 
vi i Maritastiftelsen får bedre kontakt 
med personene i målgruppen, være 

med og gi dem mer tro på seg selv 
og sine ressurser samt å nærme seg 
en mer positiv livsstil.

I løpet av 2009 har vi vært på 
noen overnattingsturer; Estland, Rø-
ros, Risør, Liseberg, kanotur, setertur 
og skitur til Hol. I tillegg har vi vært på 
dagsturer; badeturer, Badeland i Bø 
og paintball. Under disse turene/akti-
vitetene har vi hatt god tid til prat, lek 
og sosial trening gjennom fellesskap 
og motiveringssamtaler på ulike plan.

Stiftelsen KRAFT
er et nettverk av flere organisasjoner 
i Norge med rehabiliterings- og hjel-
petiltak for rusavhengige. Maritastif-
telsen er en del av Stiftelsen KRAFT 
og var også med på å grunnlegge 
organisasjonen. Gjennom dette 
nettverket kan vi gi et tilbud som er 
tilpasset den enkeltes behov både 
geografisk og individuelt. 

Gjennom Stiftelsen KRAFT sam-
arbeider Maritastiftelsen med Bergen 
Kontakt Senter, Sørum Gård, P22, 
Shalam og Lundevann Senter. Sam-
arbeidet innebærer at Maritastiftel-
sen kan formidle kontakt vedr. plass 
for avrusing og rehabilitering ved de 
samarbeidende sentrene. For mer 
informasjon se www.marita.no eller 
www.stiftelsenkraft.no.

Internasjonal virksomhet
Et utstrakt internasjonalt arbeid 
drives i Russland, Hviterussland, 
Serbia, Makedonia, Danmark og Is-
land. Maritafilmen vises og foredrag 
holdes på skoler. I Serbia, Russ-
land og Hviterussland har vi lokale 
samarbeidspartnere som også driver 
rehabilitering for rusmisbrukere. 

Maritastiftelsens internasjonale 
aktiviteter:

 Danmark: Maritastiftelsen sam-
arbeider med ”Opholdsstedet Ma-
rita” (tidl. Marita-senteret). Dette er 
et sosialpedagogisk oppholdssted 

Marita OppTur gir fart og 
spenning på Røros.
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De har til enhver tid hatt fullt belegg 
siden oppstarten i 2000.

 Island (www.marita.is):
Maritastiftelsens engasjement på 
Island ble startet i 1998 og er organ-
isert i to stiftelser. Den ene, som er 
administrert av politiet og sosialetaten 
i Reykjavik, driver forebyggende 
informasjon rundt Maritafilmen på alle 
landets skoler og heter ”Stiftelsen Slutt 
før du har begynt!” Parallelt med dette 
ble det startet et oppsøkende arbeid i 
Reykjavik som kalles Stiftelsen Marita. 
Begge stiftelsene er selvstendige og 
egenfinansiert. Arbeidet har stor ut-
bredelse og anerkjennelse på Island 
og i 2006 avklarte en forskningsrap-
port at det forebyggende arbeidet 
hadde en positiv preventiv funksjon. 
Denne rapporten viser at eksnarkom-
ane kan brukes dersom programmet 
er godt gjennomarbeidet.
 

 Russland: I Smolensk, 35 mil 
vest for Moskva, har Maritastiftelsen 
to ansatte som reiser med Maritafil-

reiser en ansatt på skoler i Hviteruss-
land med Maritafilmen. I 2009 ble det 
holdt 83 visninger for 2 783 tilhørere. 
Høsten 2009 var Leiv O. Holstad, 
Bjørn Olav Thune og Trond Aker-
holdt i Hviterussland. De holdt bl.a. 
seminar om forebyggende arbeid i 
skolene for kursdelta-
kere fra hele landet. I 
tillegg besøkte de tre 
rehabiliteringssentre. 

 Serbia:
Støtten fra norske 
UD til forebyggende 
arbeid i Serbia ble 
avsluttet desember 
2007. Dette er årsa-
ken til at det ikke har 
vært noe forebyggende arbeid på 
skoler i 2009. Vår beste mann på film 
og foredrag i Serbia, Milan Djordje-
vic, har fortsatt å besøke skoler med 
støtte fra private sponsorer. Sammen 
med Milan er vi i gang med planleg-
ging av opprettelse av Marita Vest-
Balkan i løpet av 2010.

 Makedonia: Norske UD støttet 
“forebyggende arbeid mot stoff-
misbruk og HIV-spredning” t.o.m. 
31.08.07. Siden 2008 har aktiviteten 
i Marita Makedonia ligget nede i 
påvente av å få en nødvendig lisens 
for å ha foredrag på skolene i landet. 
Det jobbes videre med å skaffe nye 
sponsorer og en ny lisens, i håp om 
at aktiviteten kan gjenopptas snart.

Teen Challenge
Maritastiftelsen representerer Teen 
Challenge i Norge. Teen Challenge er 
en løst sammenknyttet internasjonal 
organisasjon som ble etablert i New 
York i 1958 av David Wilkerson. Arbei-
det består i hovedsak i å drive rehabi-
literingssentre på et kristent grunnlag 
for narkomane. Teen Challenge er re-
presentert i mange vestlige land samt 
i mange tidligere østblokkland.

25-årsjubileum
Maritastiftelsens 25-årsjubileum ble 
markert 24. oktober i menigheten 
Filadelfias lokaler i Oslo. Det var noen 
innbudte gjester fra inn- og utland, 
deriblant Tom Bremer, leder for Teen 
Challenge Europa. Ellers var det åpent 

for alle til å være med og feire dagen 
sammen med oss. Jan Groth, Hans-In-
ge Fagervik, Arild Stav og Ola Slaaen 
deltok på det musikalske plan, og 
Trond Moi serverte fiskesuppe til alle i 
foajeen før selve arrangementet startet.

Oslo, 25. februar 2010

(døgninstitusjon) for ungdom mel-
lom 15-23 som også får en mulighet 
til å få en ny start på livet. Institusjo-
nen er fullt ut finansiert ved såkalt 
brukerbetaling (kommunene betaler 
et fast beløp pr klient), og har plass 
for ni beboere + tre som er i såkalt 
utslusning i bolig utenfor senteret. 

men og holder foredrag på skoler. I 
2009 hadde disse 115 visninger for 
4134 tilhørere.

 Hviterussland: I samarbeid 
med det lokale rehabiliteringssente-
ret Return, som i likhet med Marita-
stiftelsen er en del av Teen Challenge, 

Vi besøkte rehabsenter i Hviterussland.

Tom Bremer (t.v.) overrakte hilsener 
og gratulasjoner fra Teen Challenge 
Europe til Leiv Holstad (t.h.)




























