
VELKOMMEN 
TIL FESTEN! 

Kære Læser

Du sidder nu med det 20. nummer af STOF – et nummer, der markerer STOFs 

10 års jubilæum. Vi indbød alle vores læsere til at bidrage til jubilæumsnummeret, 

og overvældende mange har taget imod invitationen og skrevet til bladet. Det er 

vi på redaktionen meget glade for. At så mange og varierede indlæg stadig finder 

vej til spalterne i STOF bestyrker os i, at vi så rigtigt, da vi i sin tid besluttede, at 

alle artikler i bladet både kan og skal skrives af folk fra misbrugsområdet.Bladet 

starter også med en fest: Temaet ’Noter om natten’ tager os med ud i nattelivet. 

Det giver et indblik i den fest, de fleste har oplevet på et tidspunkt: den sjove aften, 

den herlige rus, flirten, kontroltabet … For nogle fortsætter festen lidt for længe, 

overforbrug kan føre til misbrug og afhængighed – ja, helt derud, hvor man har 

brug for hjælp. Det handler resten af bladet om, og i et mix af aktuelle og tilba-

geskuende artikler præsenteres meget forskellige overvejelser over udviklingen på 

misbrugsfeltet gennem de sidste mange år.Redaktionen har fået støtte fra mange 

gode kræfter i forbindelse med jubilæumsnummeret. Særligt skal nævnes Eric 

Allouche, som har bidraget med skarp og kritisk læsning af artikler, Kathrine Bro 

Ludvigsen, som har arbejdet med temaet om familier & misbrug, Sébastien Tuten-

ges, som har været tovholder på temaet ’Noter om Natten’, Marianne Bækbøl, 

som har lavet interviews og Karen Ellen Spannow, som har lavet boganmeldelser 

og leveret inspiration til arbejdet. Kim Lykke, der har været kreativ layouter på 

bladet i 15 år, har bevaret overblikket over det største blad, vi har lavet hidtil – det 

samme har vores trofaste korrekturlæser Leif Aidt.

Tak til alle, der har været med til at holde STOF flydende i 10 år.
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