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Godt nyttår!  2010 blir et spennende år i DHB sin historie.  
Bladet vårt har stort jubileum, 100 år.  
I løpet av disse årene er det blitt gjort flere forandringer med 
bladet. Derfor fant vi det naturlig å markere jubileet med nytt 
utseende og innhold. Vi håper våre lesere blir fornøyde, 
og vil gjerne ha tilbakemeldinger.

Som dere ser, har bladet fått ny redaktør, med Landsleder 
Margaret Østenstad som hovedansvarlig medarbeider. 
Vi gleder oss begge til oppgaven.

Siden jeg også ble valgt som barne - og junior leder på siste 
landsmøte, har jeg tenkt å kombinere disse to oppgavene. 
Derfor har vi lagt inn en midtside stilet til barna og de yngre. 
Vi vil prøve å nå disse ved hjelp av dere lesere.
I 2010 vil vi fokusere på 100 års jubileet i hvert blad som 
kommer ut, med noen tilbake blikk, skrevet av Bergny Birkenes.  

Riisby behandlingssenter feirer 50 år og dette året.  
Det vil vi òg markere. 

Jeg hilser hver og en av dere med alle gode 
ønsker for dette nye året, med Kol.4,17 
“Gi akt på den tjeneste du har mottatt av 
Herren, at du fullbyrder den”.

Det Hvite Bånd
“for Gud, heim og alle folk”
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Med det nye året har vi nye mulig-
heter til å nå våre medmennesker 
med vårt budskap og gir HÅP for 
fremtiden likeså morgendagen.  
  
I førjulstiden satt Det Hvite Bånd 
annonser i flere aviser rundt i det 
ganske land for å be voksne og se sitt 
ansvar og la høytidsdager være rusfrie.   
    

Vårt Land med distribusjon over hele 
landet satte det på første siden, 22. 
desember. Lokale aviser i Bergen,  
Stavanger, Tromsø, og Haugesund 
hadde det også inn samme dagen.   

Men hva med den oppkommende 
generasjonen? Alkoholforbruket blant 
ungdom er nesten doblet det siste 
tiåret. Det er derfor gledelig at  
foreldre ser ut til å ta denne problem- 
stillingen på alvor. Alkoholskader 
koster samfunnet 18–20 milliarder 
kroner i året.

Ny forskning viser at alkohol påvirker 
en tenårings hjerne i utvikling på en 
annen måte enn en voksens hjerne. 
“Hjernen gjennomgår dynamiske for-
andringer i løpet av ungdomstiden, 
og alkohol kan forårsake alvorlige 
skader i utviklingsprosessen, både på 
kort og lang sikt.” (American Medical 
Association, 2003). 

Visste du at alkoholbruk kan svekke 
hukommelse, læringsevne, evne til å 
ta en beslutning eller behersker 
impulskontroll i tillegg til at risikoen 
for avhengighet er svært stor i denne 
aldersgruppen? 

Forskning viser også at foreldre  
vanligvis undervurderer omfanget av 
tenåringenes drikking og de negative 
konsekvenser drikkingen fører til. 31 
prosent av ungdommene som sa at 
de hadde drukket seg fulle i løpet av 
det siste året, hadde foreldre som 
mente at barna deres ikke smakte 
alkohol. Andre kan mene det er  
uunngåelig at unge drikker, men det 
er ikke tilfelle. For å være alkoholfri, 
trenger tenåringen aktiv involvering 
og hjelp av en foresatt.

Undervisning alene er ikke nok til å 
hindre tenåringene fra å drikke i de 
vanskelige overganger fra barn til 
voksen, fordi det er så mye press og 
så mange anledninger til å drikke. 
Foreldre som er aktivt involvert, kan 
ha en betydningsfull innflytelse på 
deres barns bestemmelse om å holde 
seg unna alkohol. Tenåringer som 
forstår at deres foreldre er sterkt imot 
alkohol, opplever gjerne foreldrenes 
motvilje som en bremse. 

Hvordan foreldre kan hjelpe sine 
barn til å forbli alkoholfri:
- Fortell om farene
- Snakk tidlig og ofte
- Ha klare regler
- Kjenn dine barns venner
- Følg med på barnas aktiviteter
- Gjør alkohol utilgjengelig
- Involver deg  

Aldri gi opp!  Vi alle trenger håp!  En 
fortelling jeg nylig leste lyder slik: 
“På et kveldsmøte ble flere stearinlys 
båret frem og tent. En av deltakerne 
spurte hva lysene skulle symbolisere. 
“Glede”, svarte han som hadde tent 
det første lyset. Straks svarte en annen 
at han ikke visste hva glede var, han 
hadde mistet sine nærmeste og var i 
dyp sorg, og gikk fram og blåste ut lyset. 
Et annet lys var tent for “Tillit” men en 
kom fram og fortalte om svik og mis-
tillit og blåste ut lyset. Et tredje lys var 
tent for “kjærlighet”, men et foreldre-
løst barn kom fram og blåste ut lyset. 
Det var bare ett lys igjen, svakt og bla-
frende.  Skulle det også blåses ut, ville 
det bli helt mørkt i rommet. “Hvem er 
du?” ble det ropt. “Håpet!” svarte han 
som hadde tent det siste lyset. Da ble 
det helt stille i rommet. Ingen kunne 
eller ville gjøre ende på håpet. I stedet 
ble de andre lysene holdt bort til dette 
ene brennende. Gjennom HÅPET fikk 
de ny flamme and nytt liv”.

Fortellingens poeng er klar: Vi kan 
tenne håpets lys i vintermørket fordi 
Jesus Kristus er verdens lys. Mitt 
ønske for det Det Hvite Bånd i det 
nye året er vi danner bønneringer og 
gjøre Eyvind Skeies bonn til vår: 
“Jesus Kristus, du verdens lys, vær nær 
hos alle som lever i redsel og angst. La 
ditt ansikt lyse over alle dem som frykter 
mørket. Send hjelpere til dem som lider 
vondt. Vis oss hva vi skal gjøre for å 
bringe lys til andre.”  Amen.    

Kjærlig hilsen
Margaret Østenstad 

Kjære alle!

Landsleders hilsen

Det Hvite Bånd

Se: www.drug-freekids.com
Barn er vår største ressurs. 

La høytidsdager være rusfri!
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– noen tilbakeblikk gjennom 
100 år med Det Hvite Bånds blad

Året 2010 blir et jubileumsår for Det 
Hvite Bånd i Norge. At bladet vårt 
har eksistert i 100 år, har du nok fått 
med deg. På forsiden har det stått 
99. årgang dette året. Og i det siste 
nummer hadde redaktøren hele start 
historien, så det skal vi ikke ta opp 
igjen. Men at et medlemsblad for en 
kvinneorganisasjon lever i 100 år, er 
sannelig prisverdig. En rekke blader 
og aviser har gått inn på denne tiden.

Men 2010 byr også på andre begi-
venheter selv om det ikke er noe 
rundt jubileum.  I 1974 var den første 
verdenskongressen i Norge, nærmere 
bestemt i Trondheim, og det skal ha 
vært den største til da.  
 I mai 2010 blir den andre verdens
kongressen i Norge holdt i 
Stavanger. På Landsmøte på Hede-
markstoppen i 1972, ble det klart at 
vi skulle få den neste kongressen.
Karin Kjærsund, nyvalgt landsleder, 
satte straks i gang og bestilte 
Nidarøhallen med plass til ca 1000 
personer. Det var et tøft og ganske 
risikabelt foretagende. (Den aller første
ble holdt 1891 i USA med Frances 
Willard som president).

Den 19. juli 1974 møttes ca 900 DHB  
søstre fra 30 land.  Så vidt jeg vet har 
det senere aldri vert noen så store 
kongresser.  Motto for kongressen 
var: “LIGHT – LIBERTY – LOVE”; 
“LYS – FRIHET – KJÆRLIGHET”.  
Kronprinsesse Sonja kastet glans 
over åpningen. Håper hun kommer 
som dronning i år.  

For oss på Stord som aldri hadde 
vert i nærheten av noe så gedigent i 
DHB  sammenheng, var det vårt livs 
store opplevelse. Og nå har DU  
sjansen. Vi var 2 par som fikk bo på 
Karins hytte 3 mil fra byen. Da vi 
ankom Nidarøhallen kvelden før 
åpningen, var det full aktivitet.  

En kjempediger, ca. 12 meter blå filt 
låg på gulvet og ventet på teksten 
som Bjarne Kjærsund hadde designet. 
Den skulle henge på veggen bak taler-
stolen.

Liv Grytli Bakke hadde ansvaret, men 
migrene og styremøte satte en 
stopper for henne. Så Svanhild  
Hjertnes og jeg fra lille Sagvåg fikk 
jobben med et strykejern og feste 
teksten på banneret.  Elisabeth Haga 
kom forbi og sa da hun så oss: 
“Dere kan ikke bare være kommet 
nedenfra, dere må være kommet 
ovenfra.” Klokken 02 på natten 
kunne vi trekke ut kontakten, en 
opplevelse rikere.

Jeg kan ikke her fortelle om alle 
detaljene under kongressen. Men 
alle disse skulle bestille taxi, så vi 
delte på å sitte i sentralbordet.  Vår 
yngste sønn på 12 år syntes det var 
stas å ringe for “amerikanerne”.
Et er i hvert fall sikkert, for meg gav 
det mersmak, og i mai håper jeg å få 
med min 8. Verdenskongressen!  Da 
skal jeg ha på meg den sveitsiske 
sløyfen (selv om Sveits Hvite Bånd 
har lagt ned). Vi ble i Trondheim 
oppfordret til å be noen med hjem, 
og vi inviterte 2 par som satt vis a vis 
oss på banketten. Det var jo midt i 
jordbærtiden, så vi pyntet bløtkake 
a-la deres flagg, med krem og røde 
jordbær. Som takk fikk vi hver vår 
sløyfe.  Alt dette satte en ekstra spiss 
på vår første verdenskongress.

Prosesjonen til gudstjenesten i 
Nidarosdomen med mer enn 900 
“søstre”, var imponerende. Den 
sluttet av med tur til Stiklestad spillet 
i et forferdelig vær.

Bergny beretter

Skrevet av 

Bergny Birkenes
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Nyttårshilsener

Som hilsen til bladet vil jeg vise til minneordet i vårt motto for medlemskapet.
      
“Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måte Kristi lov”

Vi er jo søstre og vi skylder å ta vare på hverandre. Så håper jeg at vi kan få et konstruktivt samarbeid til beste for vårt Hvite Bånd. Jeg ser fram til å møte i landsstyret og være med å løfte organisasjonen fram mot Ver-denskongressen til våren. Det er en viktig kamp vi kjemper. Så la oss være flink på og bære hver-

andre fram i bønn til han som kan ta vare på oss.

Jeg hørte nettopp en fortelling om en dame som hadde vært på et møte et sted i Afrika, og i den forsamlingen hadde de Norge på sin bønneliste. Tenk det dere som har vært med på å be for Afrika. Kanskje må afrikanerne drive misjon for Jesus hos oss. Han som sa en gang at om vi tiet skulle steinene tale. Gud han vet på råd.

Søsterhilsen fra Jenny Kristiansen

Jenny Kristiansen

Per Sivles gamle vers fra 1897 har ringt i ørene 

mine nå inn i det nye året, 2010.

Hvor lenge skal det vare før endelig det skjer, 

At landets største fare hvert folkets øye ser!

Og dog fra tusen grave, fra tusen brutte hjem – 

I slektens livsens have den daglig griner frem.

Og  fåfengt kun vi trygger vår stammes vekst og 

tarv,

Når vinen bor og bygger i folkets rot og marv

Og fåfengt vi forteller at Norges ætt er fri.

Når tusener her treller i rusens slaveri.

O Gud, la ikke livet som Du jo selv har skapt.

Og selv din signing givet, i skjensel gå fortapt!

Gi troskap til vårt yrke gi krefter og gi mot.

Gi alle svake styrke og rens det syke blod.

Aud Bodil Brekka – Min visjon for Det Hvite Bånd
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Himmelske Far! Alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer oss 

i møte hver eneste dag. Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder og 

viste dine kjærlige omsorg for oss. Det takker vi deg for! Vi takker deg for 

det lyser du har tent for oss i Jesus Kristus. La hans ord skinne for oss 

som en ledestjerne og vise oss vei i livet. La hans Ånd lyse for oss så vi 

aldri skal gå i mørket men ha livets lys. For av ham ser vi din herlighet som 

du har beredt for alle folkeslag. Han er verdens lys fra evighet til evighet. 

Amen!  Bønnebok

Nyttårsbønn
Husk 12 bønnen! Det er alltid noen som ber rundt hele verden



Det ordet som gir meg frimodighet for det nye året er det verset som står i Hebr. 13.8; “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.”

Sangen sier: “Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet den gang Hans hjerte brast.” Tenk så stort!  Jeg vil også sitere fra sangen: “Ser du en sønder-knust sjel på din vei, gå ikke kaldt forbi. 

Kanskje lot Herren ham just møte deg, gå ham da ikke forbi!  Rekk ham din hånd og gi ham et ord, la ham få føle han er din bror. Gå ei forbi, gå ikke kald forbi”.

La hver enkelt av oss være med å redde mennesker fra rusens lenker slik at de kan få en ny start i livet.  Jeg vet at arbeidet nytter. Gud velsign oss i tjenesten “For Gud, Heim og Alle Folk”. 

En nyttårs hilsen til mine “søstre 

og brødre” i nord og sør, øst og 

vest.

Nå er 2009 forbi.  Vi vet ikke hva 

2010 vil bringe, men på Guds 

løfter kan vi med frimodighet og 

kjærlighet gå til tjenesten inn, å 

gjøre vår innsats for “Gud, heim 

og alle folk”. 

 
Godt Nytt År!

Anne Grete Olsen

Aud Karin Førland

Anne Grete Olsen – En nyttårshilsen

Nyttårshilsener

Først av alt vil jeg takke for året som er gått, kjære Hvite Bånd søstre.
Tenk nå er vi gått inn i 2010. Ja, mon tro hva dette året vil bringe.
Det står så alvorlig i Guds ord: “Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet”. Det er så mange tanker vi gjør oss ved begynnelsen til ett nytt år. Kanskje mange gode forsetter. Men det er godt å vite at vår kjære Frelser er med oss mot en ukjent fremtid.

 Sangeren sier det så fint: “Min fremtid er i Herrens hender”.

Nå ser vi frem mot verdens-kongressen.  Det blir en opplevelse å møte alle de kjære søstre fra de forskjellige land.  Stor er skaren av kvinner med gledens budskap.  
La oss daglig be for vår kjære lands-leder. Hun trenger virkelig stor styrke.
 Her på kontoret går tingene veldig greit. Eva Djupvik og jeg deler kontoret nå, sammen med Bjørn. Jeg har i disse dager gjort ferdig et brev og sendt til alle krets-ledere og bedt dem korrigere alle 

adresser, da vi får en del returpost. Mange eldre har ikke noen til å hjelpe seg med adresseforandringer når de flytter, med det resultat at de får ikke bladet.
Kjenner du til slike, så meld fra til Landskontoret. Så vil jeg ønske dere alle; ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

Søsterhilsen fra Eva U. Trobe.
Hilsen med Salme 121

Hilsen fra Landskontoret
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Wednesday, May 12, 2010
12:00 Lunch
7:00 pm  Opening session – Atlantic Hall
   Processional
   Presentation of flags – Aud Karin Førland
   Norway’s National anthem “Ja, Vi elsker”
   Bønn for Kongressen – Brita Nilssen
   State of the Organization Address 
 – Margaret Østenstad
   Address by World President, Sarah F. Ward

Thursday, May 13
8:15 am   Prayer and Praise Service (Morgen andakt)  
 – India WCTU presiding (ansvarlig)
8:55 am   Morning Session 
and 1:30  Afternoon Session
 Department Workshops 
 (morning and afternoon) 
7:00 pm   Panel debate by World Department Directors
8:30 pm   International Market opens

Friday, May 14
8:15 am Prayer and Praise Service 
 – Korea WCTU presiding
8:55 am   Reports from North and Central America 
 and Oceania
1:30 pm   Keynote address by Tore Sanner, 
 Ph.D. Norske Radium Sykehus, Oslo

                Reports from Asia
7:00 pm   Children and Youth Directors reports
 Children’s Choir

Saturday, May 15
8:30 am Worship Service 
 Reports from Europe and Africa
1:30 pm Norway's presentation 
 (Riisby, Grieg concert, “Gutta Boys”, Madla)
7:00 pm Konsert med Rune Larsen

Sunday, May 16
8:15 am Prayer and Praise – Norway WCTU presiding
9:00 am Business session
2:00 pm Church service in Stavanger Domkirke.   
 Preacher – Svein L. Nilssen, Stord
 Installation of Officers – Åslaug Mjøs
7:00 pm    International Talent Program

Monday, May 17 – Norway’s National Day
8:15 am Prayer and Praise Service Oceania WCTU  
 presiding
                Convention banquet – Flor & Fjære
3:00 pm Participation in parade  
 (17. mai tog – vi deltar!) 
7:00 pm Closing service – (Avslutningsmøte) 

Thuesday, May 18  –  Breakfast

Program for Verdenskongress
Su Yun Kwac fra Korea kommer. *Språk for Verdenskongressen er engelsk, 

men vil bli tolket til norsk og seks andre språk.
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Nå nærmer det seg Verdenskongressen med raske skritt 
– litt over 3 måneder igjen!  Takk til de Hvite Bånd 
medlemmer i Norge som allerede har sendt inn penger 
til å sponse de utenlandske gjestene for besøket til Flor 
& Fjære på 17. mai 2010! (se bilde side 17).
 Alle som gir vil bli sendt (etter konvensjon) et takke-
kort fra gjesten/e som de sponser. Turen som inkluderer 
båttur på fjorden, Konvensjon bankett og omvisning 
med guide vil koste kr 790 per person. Totalt gitt per i 
dag kr 31 780. Vi trenger kr  79 000 så vær med å gi!   

Kontonummer: 3361.13.27825
Kontonavn: Det Hvite Bånd Int. Merk* “Host a Friend”
HUSK (viktig): Ditt navn og adresse

Varme hilsen
Aud Karin Førland  
Landsstyremedlem/Kasserer    

Radisson SAS Hotel Atlantic, Stavanger.

APPELL “Host a Friend” 
– “Vennskapelig vertskap”

HOST A FRIEND
Margot Hauge 100
Inger Margot Sjøen 500
Ingrid Dankel 790
Gullborg Jordan Breivik 500
Lina Vikanes 200
Gerd Amholt Hystad 100
Marit Helen Skeie Hitsøy 790
Helga Lomheim 750
Myrthle Fatland 200
Ingeborg Gravdal 300 
Synnøva Kvarme 350 
Hjørdis Sørbø 1500
Ragnhild E. Haaland 500
Etne DHB 1500
Lars Helland 200
Dagrunn Fauskanger 700
Irene Naustdal 500
Rakel Bliksten 200
Eldbjørg Holihokk 500
Åslaug Mjøs 800 
Asbjørg Bildøy 500
Sigrid Bjørgen 500
Stord Kvite Bånd 5000
Rogaland Krets 600

Totalt per 15. januar 2010 kr 31 780  

Påmeldingsskjema 
finner du 

i midten av bladet

Atlantic Hall, møterom.



50 år
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Høsten 2009 ble det lyst ut en konkurranse om logo i det 
året Riisby Behandlingssenter fyller 50 år, året 2010. Gode 
forslag kom inn, både fra pasienter og ansatte.  Komiteen 
lot seg begeistre av forslaget om nøkkel, fordi Riisby har 
vert en nøkkel til nytt liv for mange og vil fortsatt være det.

Vinneren ville at logo nøkkelen skulle ha samme form 
som Riisby Stabburet på Nordre sin store smijerns nøkkel.   
Den er laget av en lokal smed for lenge siden. Logo 
nøkkelen skal pryde ulike jubileums publikasjoner i 2010, 
men uten å konkurrere med Det Hvite Bånds sløyfe. 
Følgende tekst vil stå sammen med logoen: Riisby 
Behandlingssenter 50 år – en nøkkel  til endring.

På første temasamling på nyåret snakket pasienter om 
sine viktigste erfaringer i 2009, En sa at Riisby hadde 
hjulpet henne til å stoppe opp og tenke gjennom hva hun 
egentlig drev på med da hun ruset seg.  En annen snakket 
om erkjennelsen av totalavhold som helt nødvendig for 
seg. Videre kom ulike erfaringer: “Jeg er blitt bevisst på 
eget tankemønster som prøver å overmanne meg, får 
hjelp til å endre på det: “Jeg har skjønt hva ærlighet er, 
trodde jeg var det før, men ser jeg bare har lurt meg sjøl.”   
“Jeg har det bedre og fungerer bedre uten rusmidler”

Del 2 på temasamlingen gjaldt 2010. Hvilke tanker har du 
for det nye året? Med stort engasjement kom bidragene: 
“Jeg vet at jeg ikke bare kan være tilskuer” “framtida byr 
på en blanding av fryd og frykt.  Jeg blir mer og mer glad i 
livet slik det nå er, men har samtidig en frykt for at jeg skal 
ødelegge det som jeg er glad i” På denne måten fikk vi et 
gløtt inn i hvordan Riisby har vert en nøkkel til endring for 
mennesker i 2009. Temasamlingene viste også at mange 
har god tro på framtida. Vi er takknemlig til Det Hvite 
Bånd som har gitt oss dette stedet.

En nøkkel er også et symbol som Jesus bruker når han 
skal gi fullmakter til kirken, representert ved apostelen 
Peter: “Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.” Matt. 16,19.  
Kristus er nøkkelen som åpner Paradisets port inn til det 
evige liv. Den nøkkelen representerer håp om varig end-
ring fra ufullendt tilværelse med lidelser og nød, til evig 
fullendelse med fred og glede. Dette håpet kan vi alltid 
søke oppmuntring og trøst i, jubileumsår eller ikke.

Vennlig hilsen Ragnar prest

Jubileumsårets  logo på Riisby: Nøkkel

Før arbeidet var startet.

Hilsen fra Riisby-presten

Riisby



Høsten 2008 startet vi for alvor med planene om opp-
rusting og utvidelse av avdelig A. Det har lenge vært 
behov for utbedring av de små rommene og bedre 
 standard på toalettene. SBG Byggprosjekt ble engasjert 
for å tegne og prisberegnet bygget. Etter noen justeringer, 
ble planene lagt fram for Riisbystyret og så behandlet på 
Det Hvite Bånds landsmøtet  i juni 2009.
 Kostnadene var beregnet til kr 20 millioner. Da 
 anbudene kom inn, lå de 20–25% under kostnads-
overslaget. Det var et meget gunstig tidspunkt å få inn 
anbud på, da det så ut til å bli lite arbeid i byggebransjen i 
vinter.
 Hele avdelingen ble tømt for inventar i sommer. 
Arbeidsstua ble flyttet til hovedbygget over kjøkkenet. Her 
ble det gjort en kjempejobb av de som arbeider på 
arbeidsstua, driftsleder og pasienter. 

Helse Sør-Øst  påpekte at Riisby trenger bedre tilretteleg-
ging for  funksjonshemmede. Tidspunktet for dette passet 
veldig godt når vi var i gang med byggeplanene. Det blir 
nå personheis i avd A og ny overgang til hovedbygget.
Byggefirmaet Syljuåsen startet arbeidet i begynnelsen av 
september. De har revet delevegger i de to eksisterende 
etasjene for å få bedre rominndeling. Taket er også fjernet 
for å bygge på en etasje til. Utvendige arbeider skal være 
ferdige før jul. 

I underetasjen der arbeidsstua var, vil det bli rom for 
fysioterapi  og kontor for helseterapeut. I 1. etasje vil vi få 
resepsjon, vaktrom og kontorer for  medisinsk personell. 
I 2. etasjen som blir påbygd,blir det pasientrom.

Leder i eiendomsutvalget
Kåre P. Gravem

Det bygges på Riisby

Riisby

RIISBY BEHANDLINGSSENTER

Tove Kristin Jevne, 
Nordsinni 356, 2870 DOKKA

tlf. 61 11 28 00 
Giro: 2075.07.18389

50 år

Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige 
med behov for lengre tids innleggelse. Institusjonen drives ut fra et kristent livs-
syn. Behandlingen bygger på et helhetlig menneskesyn med fokus på fysiske, 
psykiske, sosiale og åndelige behov, hvor egne ressurser står sentralt. På Riisby er 
respekt, tillit og ansvar viktige begreper. Hovedmålsettingen for behandlingen er 
at pasientene lærer å mestre livet sitt uten bruk av rusmidler.
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Unny Drivenes  

vart medlem i Stord Hvite Bånd i 1980. Ho vart vald 

inn i styret først som vara medlem i 1987 og seinare 

som fast medlem fram til  1990, då vart ho vald som 
leier i Stord HB og var det fram til 1993. Unni stod 
som medlem like til ho døydde 26. juni 2009. Ho var 
alltid positiv, og støtta arbeidet vårt på mange måtar 
så lenge ho hadde helse og krefter. Vi vil sakne henne, 
og lyser fred over Unny Drivenes sitt gode minne.

Brita Nilssen

Ester Røyland 
ble medlem av  Stavanger DHB for ca 9 år siden, og 

var nå vår nestleder. I august tok Gud henne hjem, og 
vi kunne ikke forstå det.Hun var ikke bare med i DHB, 
men for 11 år siden startet hun sammen med mannen 
sin (som også ble DHB medlem) Fyrlykten- der de 
hver onsdag har møter for de som ellers ikke gjerne 
går på bedehus og i kirke.
I sanggruppen deres «Gutta Boys» var hun også fast 
gitarist.  Så tapet for dem og oss var smertelig og 
uforståelig.  Men Guds veier er uransakelige – og vi 
sitter igjen med takken for det hun fikk utrettet. Fred 
over Esters minne!  Herren gav – Herren tok,  Herrens 
navn være lovet.    

Bergny Birkenes

HannaSofia Hope døydde 17. nov 
2009.  Med henne er ei av dei trufaste støttene i DHB 
gått bort. Hanna var fødd i Hauge i Dalane, tok sjuke-
pleieutdanning, og 1 år misjonsskule.  Ho gifta 
seg med teolog Harald Hope frå Lindås, og 
dei hadde planar om utreise til Kina for 
NMS.  Men Kina vart stengt for all 
misjon og Hanna vart prestekone 
med bustad mange stader i 
Norge, sist på Bømlo. Misjon og 
DHB vart hennar hjartesaker.
Under Landsmøte på Stord for 
DHB i 1970 vert Hanna Hope 
vald til lands leder etter først å 
ha vert nest leder. Før det 
hadde ho ei tid som redaktør for 
DHB bladet. Etter 2 år gjekk 
Hanna av grunna sjukdom, men 
kom attende som lands leder i 1983 
og sto i ein periode.  I ei år rekke var 
ho ein dyktig leder for valg komiteen.  
Då mannen vart pensjonert, flytta dei til 
Sagvåg på Stord.  Hanna vart krets leder etter 
Signe Lindøe, og var medlem i Sagvåg HB til laget 
gjekk inn for få år sidan.  Men Hvite Bånd sløyfa 
hadde sin faste plass på kjolen til kverdag og fest. 
Torsdag 26.november vart Hanna Hope gravlagt frå 

Nysæter Kyrkje der mykje folk var samla for å ta 
avskjed henne.
Landsleder Margaret Østenstad la på ein fin bårede-
korasjon frå DHB med desse orda:

«For Det Hvite Bånd ville Hanna Hope alltid 
stå som et lysende eksempel.  Hennes 

dyktige lederskap og selv oppofrelse i 
tjenesten har vært en stor inspirasjon, 

og etterlat dype spor ut over det 
ganske land. Helt til det siste gav 
hun så utrolig meget bare ved sitt 
nærvær, nesten uten ord.     Savnet 
er smertefylt, men vi vil minnes 
henne med kjærlighet og dype 
takknemmelighet for hennes tro-
faste tjeneste for Det Hvite Bånd 

gjennom mange år.
Heb. brevet 13.7 oppfordrer oss til a 

«kommer i hu» vår veiledere, og legge 
merket til den utgang deres livs ferd fikk 

og følge etter dem i deres tro!
Det Hvite Bånd arbeider for en rusfri verden 

med Kristus i sentrum og Hanna Hope vil alltid stå 
som et lysende minnesmerke og inspirere til fortsatt 
tjeneste for «Gud, Heim og Alle Folk».  På vegne av 
Det Hvite Bånd i Norge lyser jeg fred over hennes 
minne»

Minneord

Bergny Birkenes
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I Salmenes bok i Salme 33 skriver salmisten: fra himmelen 
skuer Herren ned og ser vert eneste menneske.(Sal 33.13)

Gud ser vert eneste menneske på jorda sier salmisten til 
oss. I aviser og blader utaler med jevne mellomrom 
eksperter på oppdragelse seg om det å bli sett. De sier at 
det å bli sett er et av de mest grunnleggende behov som 
vi mennesker har. Hvis det er ingen som ser oss, hvis det 
er ingen som vet om oss, ender vi i den bunnløse fortvi-
lelse eller ensomhet. Ekspertene kan også fortelle at 
barnet får sin første grunnleggende trygghet, sin identitet, 
i det øyeblikket det oppdager at mammaen ser det. I det 
øyeblikket det lille barnet kan speile seg i morens øyne og 
oppdage at det er elsket. Vi foreldre er ikke perfekte. 
Vi gjør så godt vi kan, men det er ikke alltid vi klarer å se 
barna våre like mye som vi skulle ønske vi kunne. Vi men-
nesker er feilbarlige, men Gud er ikke feilbarlig, han gjør 
ikke feil. 

Gud ser oss også – han ser oss alle. Og han feiler ikke i 
sitt ønske om å se oss. Den dagen vi ble døpt, ble de 
fleste av oss båret frem til døpefonten med ansiktet vendt 
opp mot himmelen. Den dagen på vår dåpsdag, kunne vi 
speile oss i Guds øyne. Der vi ble båret frem til døpe-
fonten tittet Gud kjærlig ned på oss, på samme måte som 
en kjærlig mor ser ned på sitt elskede barn. På vår 
dåpsdag kunne vi vite at vi var sett og elsket av Gud. 

Gud ser oss og elsker oss fremdeles når vi er voksne. 
Også nå kan vi speile oss i Guds øyne og Gud ser på oss 
med kjærlighet i blikket. Vår utfordring kan ofte være å 
oppdage Guds kjærlige blikk. Ofte kan det være vanskelig 
å tro at Guds kjærlighet, Guds kjærlige blikk, gjelder 
nettopp meg. 

Gud ser oss også når vi har det tøft, når livet ikke er lett å 
bære, når vi er alene. Også da er vi Guds barn, også da er 
vi sett og elsket av Gud. Kanskje kjennes det ikke slik ut, 
men Gud har lovet oss, Gud har gitt sitt ord på, at han er 
hos oss, uavhengig av om vi merker at han er der eller 
ikke. 

Det menneske som i dåpen ble sett av Gud for første 
gang, det menneske som kan vandre under Guds åsyn, 
det mennesket har også et liv som varer lenger enn de 
dagene vi lever her på jorda. Selv når døden er nær, så er 
Gud også nær hos oss. Guds løfte til oss er at vi aldri er 
alene, og det løftet gjelder både i livet her på jorda, i 
døden og i himmelen. Alltid er Herren nær. Det skal 
komme en dag der hver eneste en kjenner seg sett og 
elsket, fult og helt, hjemme hos Gud. 

Øivind Holtedahl
Sokneprest i Førresfjorden sokn, 
Stavanger bispedømme

Å bli sett

Andakt

Du er enestående
Du er enestående

Du er mer verdt enn noen kan måle
Du kan noe som er spesielt for deg

Du har noe å gi andre
Du har gjort noe du kan være stolt av

Du har store ubrukte ressurser
Du duger til noe

Du kan godta andre
Du har evne til å forstå og lære av andre

Det er noen som er glad i deg.

Erling Førland
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Verden rundt

Flotte nye medlem fra India. Barn fra 0–5 år er medlemmer i Little White Ribboner. 

Mødrene lover å lære barn om farene med rusmidler.

Det Hvite Bånds prosjekt i Guatemala fortsetter i 2010, med støtte fra Noraad, FOKUS og DHB. 

WCTU – India

Guatemala
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Verden rundt

Øst Timor Misjonær Kim kommer til Verdenskongressen.

Øst Timor

Norge

Flor og Fjære – 
Alle ser frem til turen hit under 
Verdenskongressen i mai 2010.

Stor fattigdom i mange land (Øst Timor). Viktig å lære barn og be!

Jesus elsker alle!

Det Hvite Bånds blad  100 år  b 15 



1.  Få barna til å dele sine internett erfaringer med 
deg. Opplev internett sammen med dine barn.

2.   Lær barna å stole på sine instinkter (sin “mage-
følelse”). Hvis de føler seg nervøse for noe på 
internett, få dem til å fortelle deg det.

3.   Hvis barna dine besøker praterom (chat rooms), 
bruker instant messaging (IM) programmer, 
videospill på nett, eller andre aktiviteter på nettet, 
som krever et navn som identifikasjon, så hjelp 
dem å velge et slikt navn, som sikrer at det ikke 
blir gitt ut personlige opplysninger om dem.

4.   Krev av barna at de aldri gir fra seg adresse, tele-
fonnummer, eller andre personlige informa-
sjoner, som for eksempel hvor de går på skole, 
eller hvor de liker å leke.

5.   Lær barna at forskjellen på rett og galt gjelder like 
mye på internett som i det virkelige livet.

6.   Lær barna at de må vise respekt for andre, også 
på internett. Vær sikker på at de forstår at regler 

for god oppførsel ikke er forandret, bare fordi de 
er på internett.

7.   Krev at barna dine respekterer andres eiendom 
også på nettet. Forklar at å lage ulovlige kopier av 
andre menneskers arbeid, som musikk, videospill 
og andre programmer, er like galt som å stjele 
det fra en butikk.

8.   Insister på at barna aldri møter venner fra inter-
nett på “ordentlig”. Forklar at internettvenner 
ofte ikke er dem de sier at de er.

9.   Lær barna at ikke alt de leser på internett er sant. 
Få dem til å spørre deg, om det er noe de lurer 
på.

10.   Kontroll barnas aktivitet på nettet med program-
vare laget for det. (Finn ut hva som finnes på 
markedet) Foreldrekontroll kan hjelpe deg å fil-
trere (sile) ut skadelig innhold, kontrollere de ste-
dene barna dine besøker, og finne ut hva de gjør 
der.

10 ting du kan gjøre for å bedre dine barns 
sikkerhet når de går på Internett:

Før du lar barna dine gå på internett, bør du, i samarbeid med dem, ha laget et sett med 
regler som alle kan enes om. Hvis du er usikker på hvor du skal begynne, får du her 
noen ideer til diskusjon med barna rundt farer og sikkerhet på nettet.

Hvordan du kan 
beskytte barn 
på internett

Copyright: Microsoft. Oversatt til norsk av Eva Djupvik, DHB Kontormedarbeider.

Avd. Familievern og utdannelse
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Hvordan bruke familiekontrakter som 
beskyttelse for barna dine på internett

Før  barna  begynner  å utforske  internett,  er  det  en  god  
ide  å  gjøre  det  klart for  dem  hva  en bør, og  hva  en  
ikke  bør gjøre på internett.
 En måte  å gjøre det  på  er å  sette  seg  sammen  med  
dem  og  bli  enige  om  et  sett  med  regler  for  oppførsel  
på  internett.  Du kan lage ulike  kontrakter  til de forskjel-
lige barna  i familien,  med  internettregler  som passer  til  
alderen.  Alle  signerer  sin egen  kontrakt, for  å vise  at  
de  vil følge disse reglene.

Nedenfor  finner  du  et  forslag  til en  slik regel-kontrakt.   
Du kan bruke den som den er,  eller  forandre den  slik  at 
den passer  til din/deres  egen  situasjon.
 Etter  at  kontraktene  er  signert,  kan  det  være  en  ide  
å  henge  kopier  av  dem  opp  ved  siden av  alle Pc-ene  i  
huset,  som  en  påminning.

KONTRAKT OM BRUK AV INTERNETT

•   Jeg vil respektere de reglene som foreldrene mine setter opp for meg om når jeg kan gå på internett,  
hvor jeg kan gå, hva jeg kan gjøre og hvor lenge jeg kan holde på. ( ______ minutter eller ______ 
timer).

•   Jeg lover å aldri gi ut personlige opplysninger, som for eksempel: 
– Min adresse eller telefonnummer, 

 – hvor mine foreldre arbeider eller telefonnummeret dit, 
 – kredittkortnummer, eller navn og sted for skolen min, uten å ha fått lov av foreldrene mine.
•   Jeg lover å alltid fortelle det til foreldrene mine med en gang dersom jeg ser, 

eller får noe på internett, som føles ubehagelig, eller gjør meg redd. 
Det kan være e-post, web sider, eller til og med noe jeg får i vanlig post fra internettvenner.

•  Jeg lover å aldri møte personlig noen jeg har møtt på nettet, uten først å ha spurt foreldrene mine om 
lov.
•   Jeg lover å aldri sende bilder av meg selv eller andre i familien til noen på internett, 

uten først å ha sjekket med foreldrene mine.
•    Jeg lover å aldri gi fra meg mitt internett passord til andre enn foreldrene mine, 
 ikke engang til min beste venn.
•  Jeg lover å ikke gjøre noe på nettet som kan såre eller skade andre, eller noe som ikke er lovlig.
•  Jeg lover å aldri laste ned, installere eller kopiere noe fra internett uten lov.
•  Jeg lover å aldri gjøre noe på internett som koster penger uten å ha spurt foreldrene mine først.
•  Jeg lover å la foreldrene mine få vite mitt ”Internet logon” og mine ”chat names”. 
 Her er listen over dem:

Barn:

Navn: Dato:

Forelder eller foresatt:

Navn: Dato:
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Hva er Det Hvite Bånd

Det Hvite Bånd er en kristen avholdsorganisasjon 
for kvinner, med menn som støttemedlemmer, 
tilsluttet WWCTU, World Womans Christian Tempe-
rance Union.
 Den ble starta i USA i 1874 av Frances E. Willard, 
og er den eldste frivillige kvinneorganisasjonen i ver-
den, som har eksistert uten opphold siden starten.
Den har foreninger og lag i over 46 land i Nord 
Amerika, Central og Sør America, Asia, Oceania, 
Afrika og Europa.
 Her i Norge er det små og store foreninger og lag, 
spredt over heile landet. Vi samlest alle under 
mottoet “FOR GUD, HEIM OG ALLE FOLK.”
 Det er 3 ting som alltid har kjennetegnet organisa-
sjonen: vi er kristne, vi praktiserer totalavhold og det 
er kvinner som styrer. Fra starten av har det vert 
kampen mot alkohol og rusmisbruk som har vert 
hovedmålet, men også kvinners rettigheter ble 
kjempet for fra starten av, som stemmerett for kvin-
ner og minoriteter, vern av kvinner og barn som har 
blitt misbrukt,

• 8 timers dag,
• lik lønn for likt arbeid,
• mot barnearbeid,
• statlig hjelp til utdanning og barnehager,
• fengselsreformer og
• fredelige demonstrasjoner for fred i verden.

 I 2007 og for årene fremover har Det Hvite Bånd 
på agendaen skadevirkning av tobakk, fosterskade 
pga. alkohol, unges drikkekultur og spilleavhengighet.
Vi har gitt økonomisk støtte til ungdomsarbeidet.  
Derfor vil vi oppfordre alle kristne om å støtte opp 
om Det Hvite Bånd.  Vi trenger dere, og dere trenger 
oss, for å stå sammen i kampen mot rusmisbruk.  
 Til ungdom – en har sagt: “Det gjelder å være til-
stede i sitt eget liv!” Et liv i rus fratar deg den mulig-
heten. Så vær tøff du som er ung, si nei til rus!
Vær hjertelig velkommen i Det Hvite Bånd.   

Red.

Avholdsløftet:

Med Guds hjelp lover jeg: Ikke selv å bruke, gi, kjøpe eller selge til andre alkohol eller annen slag rusgift, 

bære Det Hvite Bånds merke, prøve å få andre med i avholdsarbeidet.

Medlemskapet     

Navn:  .................................................................................................................................................................................     

Adresse: .............................................................................................................................................................................

Fødselsdato: .......................................................................................................................................................................

Medlemsverver

Navn:  .................................................................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................................

Hva Det Hvite Bånd er: 
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Vær med i dette viktige arbeid!  
Fyll ut og send til landskontoret: Det Hvite Bånd, Torggt.1, 0181 Oslo 

Det Hvite Bånd
“for Gud, heim og alle folk”

– en rusfri verden

#



Nyheter fra kretser og foreninger

For 11. året på rad gikk det såkalte 

Madlamøtet av stabelen, onsdag 

4.11.09 i Stavanger.

Vi hadde tidlig fått løfte om at ”Gutta 

Boys” fra Fyrlykten skulle glede oss 

med sin sang.  Skåret i gleden var at 

Ester Røyland som hadde vert med i 

planleggingen, døde fra oss på etter-

sommeren.  Hun var fast medlem i 

sang-gruppen.

Men så fikk vi en uventet glede; Ver-

denspresident Sarah Ward var kom-

met fra USA den dagen for å gjøre 

forberedelser til Verdenskongressen i 

mai 2010, sammen med vår egen og 

nyvalgte landsleder Margaret Østen-

stad, som også er Verdens Organisa-

sjons sekretær.

Da presidenten hørte at det skulle 

være et DHB møte samme kveld, 

ønsket hun å besøke oss. Det ble en 

overraskelse og uventet glede.

Så sammen med gladsang fra ”Gutta 

Boys” og flere fra Fyrlykten på besøk, 

ble det selvsagt en stor kveld som 

sluttet av med kaffe og kaker. Talen 

ble holdt av Rolf Myrland.

Gjestene fikk også komme med sine 

hilsener. ”Gutta Boys” ble sporen-

streks invitert til å synge på Verdens-

kongressen på Norge’s dag, lørdag 15 

mai. En minnerik kveld, som også 

resulterte i flere nye medlemmer.

Bergny Birkenes

Madlamøte – en uventet festkveld

En rose til deg – Maria Molvik
Verdens Presidenten, Sarah F. Ward, har skrevet en ny bok om Det Hvite Bånd’s grunnlegger, Frances E. Willard “Kvinners Advokat”. Japan er nylig ferdig med oversettelsen og de brukte 10 mennesker til å gjøre oppgaven. I Norge er det den evig unge Maria Molvik i sitt nittiende år som har tatt på seg denne oppgaven og regner med å bli ferdig i februar. “Det er en ære å ble spurt og det er min gave til Det Hvite Bånd – med kjærlighet” sier Maria Molvik. 

Hjertelig takk, Maria!
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Det er blitt tradisjon å invitere Hvitveisene fra 

Haugesund til Julemøte i Hagerups huset på 

Stord, et gammelt hus midt i sentrum, som 

Pensjonistlaget disponerer.  

8. desember var vi samlet vel 20 Hvite Bånd 

søstre til rømmegrøt, kaffe og julekaker.  

Huset var nydelig pyntet med julelys og 

juletre som en perfekt ramme rundt et flott 

juleprogram.

Margaret Østenstad ledet oss gjennom julens 

budskap med bibellesing, opplesing og jule-

sanger.  Det gjør en glad og feststemt når vi i 

fellesskap får være med å synge gamle, kjente 

julesanger, de som aldri blir umoderne.

Inger Marie Try åpnet med diktlesing, Aud 

Karin Førland hadde en kort og god andakt og 

Hvitveisene og Margaret sang for oss. Vi 

takker Hvitveisene som kom.

Julemøte på Stord

Brita Nilssen



Det Hvite Bånds blad  100 år  b20 

B - Blad
Returadresse: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo

  NO
RWAYWWCTU

  D
RUG-FREE

 WORLD


