
Det Hvite Bånd
100. årgang nr. 6 2010– en rusfri verden

I dag er det født dere en frelser i Davids by, 
han er Kristus, Herren.

Lukas 2:11

En velsignet julehøytid 
og et godt nyttår ønskes dere alle!
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Vi er kommet til Jubileumsårets siste utgave av DHB bladet, som 
også blir Jule nummeret. 100 år for bladet vårt og 50 års feiring for 
Riisby er blitt markert og feiret på en god måte synes vi i redaksjo-
nen. I dette nummeret tar vi med referat og bilder fra Riisby festen, 
som var flott og profesjonelt lagt opp, med nydelig servering, herlig 
blanding av alvor og humor.
Dessuten har vi referater fra mange av våre kretser og foreninger.  
Det er alltid like oppbyggelig lesning, og vi takker for alle innlegg. 
Takk til Elise og Kåre Kvammen som sa ja til å dele med oss sin Jule-
betraktning.

Takk skal også Bergny ha som vil fortsette med sine beretninger til 
neste år også. På barnesidene har vi fokusert på advent og julebud-
skapet. Litt jule leker og -aktiviteter.
Ragnar prest sa noe i sitt åpningsinnlegg under Riisbyfesten som jeg 
vil dele med dere lesere: «Viktigheten av å være 
et nådig medmenneske.»  Vi trenger alle Guds 
nåde i hverdagen, like viktig er det å være nådig 
med sine medmennesker.

Julen er en god tid der vi kan praktisere Guds 
nåde og barmhjertighet overfor våre medmen-
nesker.

En hjertelig takk til alle lesere med ønske om en 
god og velsignet julehøytid med julens budskap 
i sentrum og et Godt Nyttår!
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«For Gud, heim og alle folk»
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Kjære lesere av Det Hvite Bånd blad!

Et fantastisk jubileums år nærmer seg 
slutten!  DHB Blad har markert sine 
100 år på en fin måte og Riisby har 
feiret med glans sine 50 år!   Etter en 
strålende vellykket verdens kongress 
i Norge har antall medlemsland økt 
til 52!
   
«Gud kaller oss til å være vitner. 
Til alle tider har Gud kalt mennes-
ker til å være vitner for Kristus. Vi 
står overfor mange utfordringer i 
dag, for  eksempel unge mennesker 
som  røyker, drikker og bruker stoff. 
Kvinner og mødre har en viktig rolle 
i vårt samfunn. I det jødiske sam-
funnet hadde moren/kvinnen en 
meget betydningsfull rolle. I hebraisk 
tradisjon er hun beskrevet som selve 
«fundamentet i hjem og samfunn.» 
Vi har et kall til å arbeide for et bedre 
samfunn. Også innen våre kristne 
forsamlinger og universitetsområder 
finner vi unge mennesker som har 
problemer. Og vi er kalt til å bære 
fram avholdsbudskapet.»

Dette er et utklipp fra et brev jeg ny-
lig har mottatt. Tankene mine går til 
barna som lider under foreldrenes/
pårørendes rusmisbruk til daglig.  

Særlig ille er det for disse små ved 
høytidsdager.  Derfor går Det Hvite 
Bånd ut med en sterk appell til å la 
høytids dager være rusfrie.

Sarah Ward, vår verdensleder, har 
sendt et brev og en program pakke 
med ideer til bruk for de neste 12 
måne dene. Fra nyttår vil våre avde-
lings ledere ha artikler i DHB bladet 
fire ganger til året (dobbelt utgaver). 
    
Det Hvite Bånds verdens prosjekt er å 
fokusere på rent drikkevann for alle.
Det er en menneskerett å ha tilgang 
til rent vann.  Mange har ikke denne 
muligheten og retten.  Derfor lager 
kvinner de sterkeste alkoholholdige 
drikker, både for salg og som drikke 
for hele familien. 

«Det er ca 6,8 milliarder mennes-
ker i verden og 40 % lider grunnet 
 mangel på vann … 80 % av alle syk-
dommer i verden skyldes forurenset 
vann.»  Se appell  s.11:  «Rent vann»

Bruk nettsiden www.wwctu.org/
www.hviteband.no – Der vil du finne 
mye informasjon, inkludert power-
point til bruk på kurs og seminarer 
og power point med de siste taler og 
foredrag fra verdenskongressen.      
Husk å be ved middagstid hver dag 
for Det Hvite Bånds verdensvide 

 arbeid. Sett din alarm på 12 middag 
for å minne deg på bønnetiden. Og 
vær så snill å be spesielt for hver-
andre i Norge og for vårt kommende 
landsmøte 23-26 juni, 2011. 

AVHOLDSLØFTE FOR BARN, UNGDOM, 
VOKSNE ligger i dette bladet. Vær 
vennlig og ta i bruk dette tilbudet.

Mitt hjerte er hos dere og jeg  støtter 
dere i bønn gjennom alle deres 
anstrengelser og strålende innsats for 
Det Hvite Bånd. Må Gud velsigne og 
lede dere, gi mot og krefter til å gjøre 
det dere kan hvor enn dere er. Denne 
teksten oppmuntrer meg, og jeg hå-
per den vil gjøre det samme for dere: 
Salme 94,14: Herren vil ikke forkaste 
sitt folk og ikke svikte sitt arveland.

På vegne av Landsstyret i Det Hvite 
Bånd ønsker jeg deg en velsignet 
julehøytid og et godt nytt år.
 

Kjærlig hilsen
Margaret

Margaret Østenstad
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Landsleders hilsen

Landsstyret på Riisby feiring.

Verdens President Sarah Ward sender varme 
julehilsninger.
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Bergny beretter

Snart jul.  «Det blir ingen jul uten 
Ringenes» – Slik stod det på et 
reklameoppslag i en avis for en tid 
siden.  Og jeg kan ikke la være å 
undres over hvordan julebudskapet 
har endret seg gjennom tidene. «Ære 
være Gud i det høyeste, og fred på 
jorden, i mennesker Hans vel behag.»  
Slik lød det fra engleskaren den 
første julenatten.  Mange diktere 
har siden latt seg inspirere av dette 
fantastiske budskapet. «No koma 
Guds englar med helsing i sky, Guds 
fred og velsigning dei bjoda» er et 
slikt eksempel. Det er en av de va-
kreste julesangene jeg kjenner, men 
dessverre er den lite benyttet i dag. I 
det sjuende verset heter det videre: 
«Lat gjetordet ganga frå grend og til 
grend – så vide som tunga kan mela.  
Om sonen som er oss frå himmelen 
send».  Ja slik har det lydt til frelse 
for oss i 2000 år.

Men så dukker julenissen opp, og nå 
lyder det: «På låven sitter nissen med 
sin julegrøt, så god og søt..» du kjen-
ner nok fortsettelsen, og lenger nede 

«… for julegrøten vil jeg ha i fred og 
ingen vil jeg dele med».

Lurer du på hvor jeg vil hen? Jo, 
det slo meg da jeg leste Ringenes 
 annonsen.  Hva slags jul vil de barna 
få, der foreldrene lever etter dette 
budskapet?  Så er det juleølet.  Nylig 
så jeg et program på TV – der det på 
en flaske stod «Julefred». Kan disse 
navnene vise til en god jul?
Også blant mange kristne er alkohol 
blitt mer vanlig.  Tidligere Gen. Sekr. i 
Avholdsfolkets landsråd, Bernt Bull sa 
en gang i en kronikk om den svek-
kede sammenheng mellom edru-
skap og kristent engasjement.  Satt 
på  spissen: Avholdsungdom er ikke 
kristen.  Kristen ungdom ikke avholds.  
Biskop Laila R. Dahl holdt et foredrag 
gjengitt i Dagen og DHB blad om alko-
holbruk i kirkelig sammenheng. 
Jeg er lei for å si at dette mer og mer 
har blitt trend i vår tid.  Skal vi klare å 
snu denne trenden?  På IOGT – DNT 
og Juventes landsmøter i Stavanger 
i fjor(1997), var der mange unge.  Så 
kanskje er det enda håp om at dette 

bildet kan snu om vi løfter i flokk.  Det 
skal markeres.  Og i en sang av Nico 
Hambro:

Saken må først bli den enkeltes eie,
Vokse ved arbeidets stigende verd. 
Så må den også gi utsyn og veie,
Vidne om alvor i mål og i ferd.
Da vil den nå til å samle og kalle, 
Bli til velsignelse for våre hjem.
Først når den gripes av alle,
Løfter den Norge i utvikling frem.

Velsignet julebudskap
Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden, i mennesker Hans 
 velbehag.

Julehilsen
Bergny Birkenes.

Fra nr. 8 - 1998

Julens innhold!

– noen tilbakeblikk gjennom 
100 år med Det Hvite Bånds blad

Alkoholbruk gjør folk dummere.  (DNT)
NRK 3 sendte forleden kveld et program om ulike rusmidler og det ble fokusert på alkoholens mange 
 skadelige virkninger.

Et av de negative virkningene som det har vert lite fokus på er alkoholens nedbrytning av hjerneceller.  I 
motsetning til andre celler i kroppen som stadig erstattes med nye, blir defekte hjerneceller borte for alltid.
Eksempler viser at der jevnt forbruk i ungdommen gjorde at en 29 åring tilsvarte en 38 åring.  9 år av en 
ungdoms liv ble på denne måten borte.  Første del av et menneskes liv består mye av skolegang og opp-
læring og da er det behov for alle hjerneceller, slik at en står bedre rustet resten av livet.
Dette burde være en tankevekker i dagens samfunn der kravet til kunnskap og en god livskvalitet stadig blir 
sterkere.

BB
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Bergny Birkenes
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– noen tilbakeblikk gjennom 
100 år med Det Hvite Bånds blad
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Glimt frå 
jubileumsfesten på Riisby

Åslaug Mjøs, 
Styreleiar på Riisby

Tidligere bestyrerpar Turid og August Seim og nåværende faglig leder og psykolog John Helge 
Lande.

Riisby 50 år

Festdekka bord, vakre kjolar og kvite 
skjortebryst, smil og klem og varme 
handtrykk,- slik vart vi tekne imot då 
vi kom til jubileumsfesten for Riisby 
Behandlingssenter laurdag 23. ok-
tober 2010. Dokka kino var innleigd 
for anledninga, og der var god plass. 
Pasientane var representert ved sine 
tillitsvalde. Elles var heile personalgrup-
pa invitert, og gjester frå samarbeids-
partnarar. Landsstyret i Det Hvite Bånd 
var der. Sameleis ordførar Liv Solveig 
Alfstad i Nordre Land kommune, og ein 
utsending frå Søndre Land kommune. 
Eigedomsutvalget var der, og nokre frå 
Riisby-styret. Og mange fleir. 

Anne-Marit Stubseid og Ragnar Enger 
var vertskap. Saman med jubileums-
komiteen hadde dei lagt opp eit fint 
program. Festen starta med nydeleg 
musikk. Pianist Kristin Brynjulvsrud 
spela fleire stykke av Grieg. Vår eigen 
Audun Solem fanga oss inn i vakre 
tonar frå saxofonen. Og Ragnar prest 
helsa festlyden med Ord for dagen.
Middagen var reinsdyrsteik, med 
 molteis til dessert. Det smaka! 

 Seinare kunne vi fryda oss over eit 
flott kakebord, det var  personalet 
som hadde baka og pynta og dekorert 
- .  Mange kom i godlag, praten og 
latteren sat laust. (Heilt utan kjemisk 
rus!) Den eine og den andre kom med 
helsing og takk til Riisby. 

Landsleiar Margaret Østenstad, helsa 
frå Det Hvite Bånd. Institusjonsleiar 
Tove Kristin Jevne synte lysbilete frå 
eldre tid på Riisby og fram til i dag, 
med gode kommentarer. Ho vart sup-
plert av Edel Nordby, Kåre Gravem og 
August Seim, som hugsa og fortalde. 
Historien vart levande! -  Styreleiar 
hadde lesa dagboka til styrar Kjølberg 
frå 1960-64, og fortalde litt om korleis 
farsrollen og morskjærleiken utfalda 
seg i pasientbehandlinga i starten. – 
Det var helsing frå fagleg leiar John 
Helge Lande, og frå den gode naboen 
på Ankaltrud, Margit Rognerud. 
Tidlegare styreleiar, Ragnhild Kivle 
Dahle fortalde om fine opplevingar 
på Riisby. To i personalgruppa fekk 
påskjøning for lang og trufast teneste 
på Riisby, 25 år og 28 år. 

Jubileumsboka vart lagd fram på 
festen. Den er basert på samarbeid 
mellom mange personar, og inneheld 
mykje faktastoff om Riisby gjennom 
50 år. Boka kan kjøpast gjennom 
Tone Sandberg som er sekretær på 
Riisby. Pris kr. 100.- pluss porto.

Dagen etter festen var søndag, og 
vi samlast i Fluberg kyrkje til jubile-
umsgudsteneste. Ragnar Enger leia 
gudstenesta, og preika. Han gav oss 
Ordet om det åk som Jesus vil at vi 
skal ta på oss. Orda i Matt. 11, 29-30 
fekk fornya innhald for meg.  - Riisby 
sette sitt preg på gudstenesta, og in-
viterte til kyrkjekaffi på Riisby Søndre 
etterpå. 

«Et jubileum for Det Hvite Bånds 
behandlingssenter ville være mangel-
fullt om vi ikke også feiret begiven-
heten i Guds hus med takknemmelig-
het og lovsang», skriv Ragnar prest i 
jubileumsboka. Ja!
Eg er glad for at Riisby takkar Han 
som gjev nåde og hjelp i rette tid.  
Riisby er velsigna med mykje nåde. 

Åslaug Mjøs, styreleiar

Vertskap for dagen: Institusjonsprest Ragnar 
Enger og ass. institusjonsleder Anne-Marit 
Stubseid



 
 

Riisby nybygg
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Eiendomsutvalget  
i DHB på befaring

Kåre P. Gravem

Riisby  Søndre denne gangen. Der har 
aktivitetsbygget blitt malt i sommer. 
Paviljong og hovedbygg ble påbegynt i 
fjor og er nå  ferdigmalt.

God Jul ønskes alle!
Kåre P. Gravem

Venterom foran resepsjon.

Eiendomsutvalget i Det Hvite bånd, 
som består av Oddleiv Juvkam, Eva  
U. Trobe og Kåre P. Gravem, hadde 
møte den 23. oktober i forbindelse 
med 50 års jubileet for Riisby behand-
lingssenter. Først så vi  på avdeling 
B, hvor alle vinduene har blitt skifta  
i sommer. Da vi gikk på nedsiden 
av bygget så vi hvor lyst og fint det 
begynner å bli nede i parken. Det er 
tynna ut i skogen som har vokst til i 

årenes løp. Arbeidet fortsetter neste 
sommer. Da blir det igjen en flott park 
med gangveger og sitteplasser.
Avdelig A er nå ferdig. Kontorene er  
innflyttingsklare. Det har tatt noe tid 
å få alt inventar på plass.  Pasienter 
og ansatte med driftsleder Morten 
Mandt i spissen har gjort en 
kjempe jobb med bæring og mon-
tering.
Eiendomssutvalget var ikke på 

Morten Mandt med Eiendomsutvalget Oddleiv Juvkam, Eva U. Trobe, Kåre P. Gravem.

ab

RIISBY BEHANDLINGSSENTER

Tove Kristin Jevne, 

Nordsinni 356, 2870 DOKKA

tlf. 61 11 28 00 

Giro: 2075.07.18389

Festmiddag



Minneord

Det var med stort vemod vi mottok melding om at vårt æresmedlem Signe Kristof-
fersen ikke lenger er iblant oss.  Det kom så brått og uventet. For ikke mange dager 
siden inviterte jeg Signe ut på en liten biltur.  Hun svarte: «Nei, dessverre.  I dag baker 
jeg boller!»  I disse dager deltok hun i samling for Riisby.  Like til det siste var hun 
aktiv og positiv.  Hun kom tidlig med i avholdslaget i DNT laget på Helgerød.  Senere 
i DHB der hun fikk være med i arbeidet for de som sliter med alkoholproblemer.  
Mange kan takke Signe for et bedre liv uten alkohol.
Også i informasjonsarbeit blant barn gjorde hun en stor gjerning. I Sandefjords avde-
lingen stod hun ved roret i over 40 år, var landsleder i flere år, og styremedlem i Riisby styret.  For sin store 
gjerning mottok hun Kongens fortjenestemedalje i sølv. I juni 2010 fikk vi den ære å feire Signes 90 års dag.  
Hun tok imot gratulanter fra fjern og nær, hele dagen, sprudlende opplagt.

Vi lyser fred over hennes gode minne og takker henne av hjertet for hva hun fikk bety for DHB både lokalt og 
i hele landet.

Bjørg Styrmo
Leder, Det Hvite Bånd i Sandefjord

Signe Kristoffersen

Iblant leser eller hører vi om Hvite 
Bånd-søstre som er døde. Noen 
kjente vi, andre var ukjente. Den siste 
som jeg vet om som er død, kjente 
jeg i aller høyeste grad. Det var min 
egen mor. Hun døde 11.november 97 
år gammel.

Hun var gammel Hvite Bånd-søster. 
Jeg kom tidsnok til å få tatt avskjed 
med henne på sykehjemmet. Idet 
jeg ba Fader vår og lyste velsignelsen 
over henne, døde hun og gikk over 
grensen til det evige Guds rike. Jeg 
er veldig glad for at jeg fikk være hos 
henne da. Tidligere hadde hun gitt 
uttrykk for at hun «hadde det beste 
igjen, men jeg ønsker nok at en kan 
være hos meg når jeg dør, en som kan 
holde meg i hånda.» Slik ble det og 
det var godt for oss begge. En uke 
senere hadde vi en god og lys avskjed 
med mor i Fluberg kirke, hvor jeg for-
rettet slik hun hadde ønsket. 

Selv om mor de siste årene var redu-
sert på mange måter, kjente hun meg 
alltid igjen når jeg kom på besøk. Da 
strålte hun opp og vi fikk en hyggelig 

opplevelse sammen. Ofte kom humo-
ren fram og da kunne vi le godt. Da 
jeg en gang i høst spurte henne hvor-
dan det sto til, svarte hun: «je er nok 
itte rar, - eller det er kænskje akkurat 
det je er!» For ikke lenge siden sa hun 
da jeg tok avskjed: «Dette besøket 
har nesten vært kongelig!» Hun fant 
et uttrykk som beskrev opplevel-
sen ved å få besøk av sin yngste sønn. 
I slike øyeblikk var det tydelig at mor 
syntes det var godt å leve. 

Når jeg nå skal feire jul, blir det litt 
spesielt. Første jul uten mor. Men 
mor var gammel og «mett av dage». 
Det er ikke få som har tyngre sorg 
og mye større savn enn meg. Mange 
gruer seg til høytiden. Tristheten 
og vemodet melder seg gjerne med 
full styrke når en skal feire jul. 

Mor syntes hun fikk kongelig besøk 
når jeg kom og var hos henne. Jeg 
kom til å tenke på det da jeg skulle 
skrive denne hilsenen til Det Hvite 
Bånd-bladet. Jul feirer vi fordi jorden 
fikk besøk av en konge julenatt. Jesus 
kom fra «himlens høye slott ned til 

vår arme jord». Gud ble menneske, 
født i en stall i Betlehem for å bli 
verdens frelser. 

Da Jesus etter noen og tredve år 
hadde fullført sin gjerning på jorden, 
for han opp til himmelen på Kristi 
himmelfartsdag. Det er på en måte 
julens motstykke. Himmelfarten inne-
bærer at han kan være over alt og hos 
alle samtidig og hele tiden. Dette er 
noe av det hans allmakt innebærer. 
Derfor kan vi når som helst få konge-
lig besøk, nå i julen og egentlig hver 
eneste dag. Enten vi er på Riisby, eller 
spredt rundt omkring i det ganske 
land, eller et eller annet sted i den 
vide verden.    
                     

Å, kom, jeg opp vil lukke mitt 
hjerte og mitt sinn

 og full av lengsel sukke: Kom 
Jesus, dog herinn!

Det er ei fremmed bolig, du har 
den selv jo kjøpt,

Så skal du blive trolig her i mitt 
hjerte svøpt.
 

Gledelig jul! Ragnar Prest

Julehilsen til minne  
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Lukas 1,76  -  «Rydd vei for Herren»
Lukas 2,11  -  «I dag er det født dere 
en Frelser, i Davids by, som er Kristus 
Herren».

Er det mulig å gå gjennom julehøytiden 
og ikke få med seg den ekte og virke-
lige julegleden og julens herlighet?

Er det mulig å gå gjennom julehøy-
tiden uten å få øye på Kristus?
Hva er Jul?  Er det gleden med å få og 
å gi?  Er det den gode stemningen og 
at alle vil hverandre vel?

NEI, JUL ER KRISTI FØDSEL!  JUL ER 
«ORDET SOM BLE KJØD» for å bo 
mellom oss.  Jul er at Kristus kom-
mer på nytt inn i ditt hjerte og i mitt 
hjerte, på en helt spesiell måte.  Han 
er Guds usigelige gave til oss.  Han 
kommer for å søke og å redde oss fra 
vår synd.

Det tok Gud århundrer med forbe-
redelser til jul.  Det første løftet ble 
gitt i 1.Mos. 3,15: «kvinnens sæd skal 
knuse slangens hode».  Det gikk år-
hundrer før det ble ferdig.  Det er 38 
profetier om Kristi komme.  Men,  
«I tidens fylde kom Han!»

I Betlehem var det uro og aktivitet, 
men Betlehem var ikke rede til å ta 
imot Han.  Eieren av herberget hadde 
aldri hatt det så travelt, men han var 
ikke rede.  De religiøse lederne var 
heller ikke rede.  Tusener så aldri 
stjerna.

Sakarja var rede, han var den første 
som mottok budskapet fra engelen.  
Han var rede gjennom bønn, lengsel 
og meditasjon.  Engelen kom til han.  
Profetene hadde forkynt om en kon-
ge, han ventet på oppfyllelsen, og han 
trodde.  Engelen fortalte til Sakarja at 
kona skulle føde en sønn som skulle 
være forløperen, en kongestjerne for 
Han som skulle bli «Rettferdighetens 
sol».  Sakarja hadde fått denne forsik-
ringen om at løftet var hans.  Håpet 
for alle generasjoner skulle bli født.

Maria var rede gjennom dyrkjøpt 
lydighet.  Engelen kom til henne.  Hun 
bøyde seg og sa: «La det bli slik som 
du sier».  Hennes sjel lovpriste Gud.  
Det var ikke lett!  Det var tider da hun 
følte sverdet gjennomstinge hennes 
sjel, men hun visste at:  «lydighet er 
bedre enn offer». Hennes lydighet var 
dyrebar!  Frelseren var født!

Det kan koste oss også å si ja til Guds 
vilje.  Men vår lydighet rydder vei for 
Kristi komme. Ved at vi i tro er lyd-
høre for hva Den Hellige Ånd vil oss 
og er lydige og gjør Guds vilje, det vil 
være med å åpne for en rikere og mer 
åndelig julefeiring både for oss selv 
og for andre.

Også Josef gjorde sin del.  Han hadde 
spørsmål og vanskelig for å forstå.  
Men han la det fra seg og gjorde slik 
engelen sa: «frykt ikke for å ta Maria 
til ekte» Han elsket Maria, han trodde 
Gud.  Han stolte på Gud selv når han 

ikke forstod.  Tillit gjør oss rede for 
Hans komme.

Hyrdene så stjernen.  De hørte engle-
koret!  De trodde og skyndte seg av 
sted for å se!  De hadde ingen gaver 
å gi! De hadde hjerter å gi, åndens 
fattigdom å gi! «Salige er de fattige i 
ånden, de skal se Gud!» (Guds rike er 
deres.) De trodde det englene sang 
og løftet de gav.  De fikk frelse!
Vismennene fra øst var hedninger fra 
en hedensk nasjon.  De så en uvan-
lig stjerne.  Den syntes å be dem 
følge etter den og viste dem vei. De 
hadde nok av rikdom, hadde rikelig å 
leve av, men ikke mye å leve for.  De 
fulgte  etter lyset.  Det ledet dem til 
 Betlehem og stod over der det lille 
barnet lå. I stor glede jublet de og 
med umåtelig glede tilbad de Han!  
De gav sine gaver!

Vi som kjenner Kristus kan få del i en 
rikere åpenbaring. Glem pynt og stas, 
glem glitter i denne moderne tidens 
julefeiring-
Gjør deg rede til jul ved
Bønn og meditasjon slik Sakarja 
gjorde.
Underkastelse og lydighet som Maria
I tillit slik som Josef
Tro som hyrdene hadde
Følg lyset slik som vismenne gjorde
Og dette kan bli den beste julen din, 
med den største åndelige opplevelsen 
din noensinne.

Henrietta Griffith

Julens budskap

Kongen kommer!    Prof. i teologi USA 
Henrietta Griffith

Husk 12 bønnen!
Det er alltid noen som ber rundt hele verden
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Når de multinasjonale øl- og sprit-
selskapene nå prøver å få kontroll 
over alkoholpolitikken i afrikanske 
land, er det et ledd i en global kamp 
om forbruksvanene til befolkningen 
i utviklingsland. Vi har sett det noen 
år allerede, og utviklingen kommer 
til å skyte fart: Det vil vokse fram 
en betydelig middelklasse i Afrika, 
Asia og Latin-Amerika. Hundrevis av 
millioner mennesker i disse landene 
får økt kjøpekraft. Alkoholindustrien 
kaller dem «lovende markeder». Den 
som sikrer seg bare en liten andel av 
de nye forbrukerne i Sør som kunder, 
kommer til å gjøre god business i 
mange tiår framover.
-Slaget om nye kunder i Sør vil bli i 
land som India, Kina og Brasil, der det 
er et stort antall framtidige brukere.- 
Alkoholforbruket er veldig lavt i 
utgangspunktet her.

Slaget om nye kunder i Sør står spe-
sielt i landene med stor befolkning, 
slike som India, Kina og Brasil. Her er 
det snakk om et ufattelig stort antall 
framtidige forbrukere. I India kan det 
være snakk om hundrevis av millioner 
mennesker som i løpet av få år vil få 
en kjøpekraft som gjør det mulig å 
legge seg til nye og mer vestlige for-
bruksvaner. Samtidig er dette lukra-
tive markeder fordi alkoholforbruket 
er veldig lavt i utgangspunktet. I store 
regioner av India er 40-50 prosent av 
menn og over 90 prosent av kvinner 
ikke-drikkere. Om lag halvparten av 
verdens voksne befolkning bruker 
ikke alkohol. 

I FORUT ble vi ved en tilfeldighet opp-
merksomme på at noe var i ferd med 
å skje på alkoholpolitikkens område i 
Afrika på slutten av 2007. En av våre 

partnerorganisasjoner i Malawi kunne 
rapportere om at noen endelig hadde 
begynt å utvikle ny alkoholpolitikk. 
Det skulle bare en rask gjennom-

Alkoholindustrien 
på krigsstien i Afrika
Det er ikke mange som ville godta at Philip Morris skulle utforme et lands tobakks-
politikk eller Coca Cola dets ernæ ringspolitikk. Dette er i ferd med å skje på alkohol-
området i Afrika. Der driver alkoholindustrien en omfattende innsats for å få kontroll 
over alkoholpolitikken i land i det sørlige og østlige Afrika. 

Av Dag Endal, FORUT – Solidaritetsaksjon for utvikling

Utdrag fra artikkel fra Kronikk Rusfri – Blå Kors

Familielykke i Malawi - i Carlsberg versjon.  Byggeindustrien satser hardt på å unngå politiske 
begrensninger på muligheten til å erobre nye kunder i Afrika gjennom markedsføring.   
(Foto: Dag Endal)
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lesning av første utkast til ny alko-
holpolitikk for Malawi for å oppdage 
at noe ikke stemte. Dokumentet 
fram hevet de positive effektene 
som alkohol har for helse, kultur og 
økonomi i Malawi. Det ga alkohol-
industrien en framtredende plass 
i utforming og gjennomføring av 
alkoholpolitikken. Ingen av tiltakene 
som går på tilgjengelighet og pris 
– og som er allment anerkjent som 
de meste  effektive – var framhevet i 
dokumentet. Og helse vesenet var gitt 
en betydelig rolle i å løse alkoholpro-
blemene i Malawi, - og dét i et land 
der helse vesenet er helt på felgen. 
266 leger på 13 millioner innbyggere 
sier sitt. Hva slags alkoholpolitikk var 
dette? Og hva slags dokument var det 
egentlig?

Funksjonen «Dokumentegenskaper» 
i Word satte oss på sporet. Det viste 
seg raskt at dokumentet var oppret-
tet av Mitch Ramsey, som er ansvar-
lig for samfunnskontakt i det største 
ølfirmaet i regionen, SAB Miller. Våre 
kontakter i Malawi kunne bekrefte at 
det var holdt arbeidsmøter organisert 
av SABMiller og Carlsberg og ledet 
av en australier, Keith Evans. En rask 
sjekk avdekket at Evans sto oppført 
som konsulent for ICAP i Washing-
ton; International Centre for Alcohol 
Policies. ICAP er finansiert av de 
multinasjonale øl- og spritgigantene 
og fungerer som en dekkorganisa-
sjon når de store selskapene opererer 
innenfor forskning og politikk.

Var dette en tilfeldighet eller var det 
noe mer? Vi sjekket med samarbeids-
partnere i andre land i det sørlige og 
østlige Afrika, og for å gjøre en lang 
historie kort: Når det hadde gått noen 
måneder, hadde vi eksempler på at 
alkoholindustrien hadde gjort tilsva-
rende politiske framstøt i 7-8 land i 
regionen. Framgangsmåte og timing 
viste seg å variere noe fra land til 
land. Men dokumentene som kom ut 
av prosessen, var oppsiktsvekkende 
like. Vi har spesielt analysert fire slike 
dokumenter, for Malawi, Uganda, 
Lesotho og Botswana. De viste seg å 
være nesten identiske i oppbygning, 

utseende og innhold, helt ned til 
enkeltsetninger. 

Men hva gjør så industrien når de 
skal lage alkoholpolitikk for Afrika? 
De lager alkoholpolitikk etter det vi vil 
kalle Klipp-og-lim-metoden i Word: 
Skriv et dokument og bytt ut navn på 
landet og noen tall her og der og vips 
har du en ny alkoholpolitikk for et 
land! Ekstra ille blir det når utgangs-
dokumentet ikke en gang er skrevet ut 
fra Afrikas og utviklingslands situasjon. 
Dokumentet for Malawi reflekterer 
på ingen måte den situasjonen som 
et av verdens fattigste land er i nå det 
gjelder helse, fattigdom, HIV/AIDS, 
kjønnsroller osv. Derimot er dette 
dokumentet, og de øvrige, veldig godt 
tilpasset industriens egne behov. Vår 
konklusjon, etter å ha studert hele rek-
ken av dokumenter, er at de skal bidra 
til to ting: Sikre industriens plass som 
politisk aktør og forhindre at myndig-
hetene tar i bruk de meste effektive 
virkemidlene for å begrense alkohol-
skadene og industriens handlefrihet.

Hvorfor skjer dette nå? Det er 
mange faktorer som ligger bak. Den 
generelle globaliseringen har gitt 
et voldsomt handlingsrom for store 
multinasjonale selskaper. Globale 
varer kan selges i et globalt marked. 
Globale trender og vaner kan trenge 
inn i den minste landsby og ytterste 
avkrok på kloden. Samtidig har alko-
holmarkedet i de tradisjonelt gode 
områdene, vestlige land, begynt 
å stagnere. Noen store land har 
hatt betydelig nedgang i forbruket. 
Industrien sier helt åpent at de nye 
markedene i Sør skal redde profit-
ten i framtida. Riktignok sier de ikke 
dette når de deltar i helsedebatter 
nasjonalt eller i WHO. Derimot sier 
de det veldig klart i sine interne 
analyser og i kommunikasjonen til 
aksjonærer og næringslivet.

Industrien er også veldig oppmerk-
somme på det som skjer innenfor 
forskning og på det politiske området. 
En av industriens hovedstrategier er 
derfor å hindre at den nye kunnska-
pen om hvilken alkoholpolitikk som 

virker, skal få politisk gjennomslag i 
land i Sør og i internasjonale organer. 

Utviklingen i Verdens Helseorganisa-
sjon (WHO) har også bidratt til at 
alkoholindustrien har satset hardt på 
politisk arbeid. De har sett hvordan 
det gikk med tobakksindustrien og 
ønsker for alt i verden å unngå å ende 
opp i samme uføre. I 2005 ble alkohol 
igjen satt på dagsorden i WHO, for 
første gang siden tidlig på 1980-tallet. 
Et initiativ fra Dagfinn Høybråten som 
norsk sosialminister og hans nordiske 
kolleger førte etter mange runder der 
mange land bidro, til at WHO i mai 
i år vedtok en global strategi for å 
forebygge alkoholskader. 

Den nye WHO-strategien lister opp 
anbefalte tiltak på ti områder, deri-
blant regulering av tilgjengelig og pris 
og restriksjoner på markedsføring av 
alkohol. Alkoholindustrien har jobbet 
målbevisst gjennom flere år for å 
unngå at WHOs dokument skulle bli 
tydelig på nettopp disse områdene, 
noe de heldigvis ikke har lyktes med. 

Aktuelle hjemmesider:
www.add-resources.org 
og www.forut.no 

Appell 
I mange land drikker menn, 
kvinner og barn alkohol fordi 
vannet er forurenset og 
derfor ikke er trygt å drikke.  
Kvinner lager og selger 
alkohol.
Vi oppfordrer våre forenin-
ger og medlemmer til å gi 
penger til PROSJEKT RENT 
VANN, som er et prosjekt på 
verdensbasis.
Pengegaver kan settes 
inn på konto til Aud Karin 
Førland, merket med «Rent 
vann»
Kontonr.: 3240.06.97425

Brita Nilssen 
2. Verdens Vise President 



Det Hvite Bånds blad  100 år  12 

Julebetraktning
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Da kristendommen kom til Norge, var 
det for lenge siden bestemt at Kristi 
fødsel skulle feires 25.desember, 
dagen for den gamle nyttårsfeiringen 
hos romerne.  Men denne dagen falt 
også sammen med det førkristne 
vinterblotet i Norden: Jol.

Det var modig gjort av kirken den 
gangen å holde på det gamle he-
denske ordet Jol, nå Jul.  Men var 
det klokt?  Det kan man spørre om.  
Skulle de ikke heller ha gjort som i 
England og gitt dagen et nytt navn: 
Christmas, på norsk Kristmesse.
Ja, dette er selvfølgelig kjente tanker 
for leserne, men det kan være på sin 
plass å ta den fram igjen  når det nå 
stunder til jul, eller skal vi si Kristmes-
se, høytiden for Kristi fødsel.

Å hilse hverandre med «God jul» blir 
liksom ikke godt nok, synes vi, og vi 
tilføyer gjerne: «Til lykke med Jesu 
fødsel!» Juledag er fødselsdagen 
fremfor alle fødselsdager. «Takk for all 
din fødselsglede!», synger vi i en mye 
brukt salme.  Ja, for med Kristi fødsel 
har vi også fått en ny fødsel.

I Det Hvite Bånd har nok den 
 moderne julefeiringen mange ganger 
vært til debatt, og det nettopp fordi 
vi fremdeles her i landet sliter med 
tradisjonene fra den gamle midtvin-
tersfeiringen som mest gikk ut på 
å fråtse i mat og drikke, ikke minst 
drikke.  Man snakket i den tiden om å 
«drekke jol», forteller soga.  Nok om 
det.  Vi avholdsfolk har lært at det 
går utmerket an å juble og være glad 
uten alkohol.

Vårt forbilde er Betlehems-julen da 
hyrdene på marken feiret jul sammen 
med englene.  Ja, det var egentlig 
i himmelen det begynte.  Det var 
der betydningen av Kristi fødsel ble 

forstått og opplevd som den store 
begivenhet i verdens historie.  Guds 
egen sønn var steget ned til jorden.  
Guds sendebud, det må vel ha vert 
erkeengelen Gabriel, fikk oppdraget 
å forkynne dette evangeliet først for 
markens hyrder:

«Frykt ikke! Jeg kommer til dere 
med bud om en stor glede, en 
glede for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Herren.»

Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare som lovpriste 
Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden
Blant mennesker som har Guds 
velbehag!»

Det er viktig for oss som vil feire kris-
ten jul, å ha dette for øyet at vi har 
himmelens engler med i vår julefest.  

De fleste julesalmene våre er fylt av 
nettopp dette innholdet.
«Salig fred, himmelsk fred toner jule-
natt her ned.

Fryd deg hver sjel han har frelst!»
Vi nordboere får feire julenatt midt i 
mørketiden.  Sola har vert borte en 
måned, og det er ennå en måned til 
vi får se den igjen.  Likevel blir vi her 
og lar oss ikke friste av forlokkende 
sydenreiser.

«Den mørke stall skal være mitt hjer-
tes frydeslott», synger vi.
Og som det står i Salmenes bok 
kap.139: «så er ikke mørket for mørkt 
for deg, og natten er lys som dagen, 
ja mørket er som lyset.»

Vi har all grunn til å glede oss til jul, 
Kristusfesten!
Med ønske om en velsignet julehøy-
tid!

Elise og Kåre 

V/ Elise og Kåre Kvammen

Jul eller Kristmesse
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Esaias 7, 
11-14

Matteus
 1

Lukas 1

Lukas 2

Matteus
 2

Følg 
stjernene 

og les i  Bibelen, 
så kommer du fram 

til Jesus-barnet i 
krybben

Barnesider
MED GUDS HJELP

MED
 G

U
D

S 
HJELP          NEI TIL RU

SM
IDLER

 

Stjernebilde med kart som viser vei til Jesusbarnet

Jul og Advent!

Advents tid er ventetid. 
Vi tenner lys i advents-
staken, ett for hver 
søndag, mens vi synger 
adventssangen:

1. Nå tenner vi det første 
lys, alene må det stå.  Vi 
venter på det lille barn 
som i en krybbe lå.

2. Nå tenner vi det andre 
lys, da kan vi bedre se.  
Vi venter på at Gud, vår 
Far, vil gi sin sønn hit 
ned.

3. Nå tenner vi det 
tredje  lys, det er et 
 hellig tall. Vi venter på at 
Kongen vår skal fødes i 
en stall.

4. Nå tenner vi det fjerde 
lys, og natten blir til dag. 
Vi venter på en Frelser-
mann for alle folkeslag.
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Lek 1
«Hvem er jeg?» Hver deltaker får et navn på ryggen som de selv ikke 
vet hvem er. Deltagerne må spørre hverandre ; «hvem er jeg?»

Lek 2
«Musikalske stoler» Sett stoler i ring, en stol mindre enn det er 
deltager. En må passe musikken.  Musikken starter og alle går rundt 
stolene. Når musikken stopper, må alle finne seg en stol.   
Den som ikke får stol er ute av leken.  

Lek 3 
«Sett halen på grisen» Tegn en gris 
uten hale på et stort stykke papir.  La 
en av deltagerne med bind for øynene 
tegne en hale på grisen.  Ikke lett å få 
halen på riktig plass på grisen.

Lag julekorg
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1. Lang tid tilbake hendte det som 
i Bibelen blir fortalt, en gutt ble 
født i Betlehem, og Jesus ble han 
kalt.

Kor: Lytt til englers glade sang hør 
hva de har å si.  Frelse til hvert 
menneske kom han for å gi.  Hør 
basuners klare klang: Kristus 
har satt oss fri.  Frelse til hvert 
 menneske kom han for å gi.

2. Da Josef og Maria kom var det natt i Betlehem.  Det fantes intet 
leierom, ingen plass i noe hjem.

3. Endelig fant de ledig plass i en stall som var forlatt.  I krybben la 
de Frelseren den første julenatt.

4. Og gjeterne på markene, de fikk se en stjerne klar.  De hørte kor 
av himmelsk lyd, som dette bud til dem bar. 

Lang tid tilbake

            Selmas juleleker 
     og juleaktiviteter

Oppskrift på Julekorg
Brett papiret dobbelt med 
 bretten ned. Klipp den så høy 
og bred du vil ha kurven(9x6)
Klipp to deler. Klipp hank 
(15x1). Klipp opp flikene, flett 
og fest på hanken.



Oppskrift på mat fra mange land

50 gr gjær
125 – 150 gr margarin
5 dl melk
½ ts salt
1 ½ dl sukker
1 ½ l hvetemel
2 gr safran, det blandes i 
litt lunken melk

 SIGNES LUSSEKATTER 
                  FRA SVERIGE
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Smelt margarin, ha i melken, tilsett gjær når det er passe lunkent.
Bland i det tørre, ha i safran til slutt. La deigen heve i vel ½ time, trill ut avlange pølser og 
form dem til  snurringer, pynt med  rosiner. Stekes midt i ovnen ved 225 gr i ca 15 – 20 min. 

Mange er brukere av drug-free kids.  www.drug-freekids.com

RUSFRIE BARN
www.drug-freekids.com

Avdeling under Det Hvite Bånd i Norge, og  
World`s Woman`s Christian Temperance Union

Husk at Gud elsker 
deg, alltid. Johs.3,16.

Jeg lover, med Guds hjelp, ikke å bruke alkohol, tobakk, eller  annen skadelig rusgift.

Signatur:……………………………………………………………………………….. Dato:……………./……………/…………

Underskrift av foreldre/foresatte…………………………………………………………………………………………………

Send til: Brita Nilssen, Storasletto 46,5411 Stord.





16 

Spørsmål 1: 
Hvem fortalte Maria at hun skulle  
få et barn? 

Spørsmål 2: 
Hvorfor kom Jesus til jorden?  

Velkommen    
    Jesusbarn

Spørsmål 1: 
Hvem kom og 
besøkte Jesus 
barnet. 

Vi ønsker deg en fin jul   
          sammen med Jesus

Bildene kan fargelegges.

(Engelen Gabriel)

(For å frelse oss fra våre synder)

(Hyrdene og de 
vise menn)

(Hyrdene hørte det av englene, 
De vise menn fulgte stjernen.)

Minneord: 

«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham 

navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra 

deres synder.» Matt. 1,21.

Spørsmål 2: 
Hvordan fant de 
fram til  
Jesusbarnet i 
krybben? 



Velkommen    
    Jesusbarn

Hvit Jul

Julen er barnets høytid og en tid for å være sammen 
på barnets premisser.  Barn ønsker voksne som er til 
stede og som oppfører seg normalt og hyggelig. Selv 
om mange voksne velger å drikke forsiktig når de er 
i selskap med barn, finnes det knapt noen barn som 
føler seg helt bekvemme med at voksne er ruspåvir-
ket.  Barn opplever det ubehagelig også når måte-
holdne voksne blir påvirket av alkohol, selv om det 
kun er en sjelden gang, og selv om man ikke blir full.
Vi i Det Hvite Bånd vil gi støtte til prosjektet «HVIT 
JUL» og oppfordrer alle foreldre på det sterkeste til å 
signere løftet: «Alle barn har rett til en hvit jul!»

Gå inn på nettsiden www.hvitjul.no.
E-post: post@hvitjul.no.

Alle barn 
har rett til en hvit jul
En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT

17 Det Hvite Bånds blad  100 år  
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Liv Flesjå var leder for Stavanger DHB da jeg hom hit i 1999.  Grunnet 
helseplager på den tiden bad hun om fritak fra ledervervet. Hun var 
likevel aktiv på møtene så lenge hun kunne. Liv hadde jeg jo møtt 
i flere sammenhenger - ikke minst som solosanger ved Det Hvite 
Bånds landsmøter og lignende sammen med Lillian Kjølberg på kla-
ver. En flott duo! 
  
Medlem av Det Hvite Bånd ble hun i 1970 etter at hun kom til 
 Stavanger. Før det hadde hun vært prestekone forskjellige steder. 
  
På 100 års dagen ble hun æret med flott diplom som takk for lang og 
trofast tjeneste i Det Hvite Bånd.

Bergny Birkenes 
 Stavanger Hvite Bånd

Vi gratulerer

Ingrid Dankel 90 år

Liv Flesjå 100 år 6.oktober, 2010

Lina Vikanes
85 år
Den 31. august i år fylte Lina Vikanes, Sagvåg 
85 år. Hun ble tidlig medlem av foreningen, 
og som flere av oss, gikk også hun i morens 
fotspor.  I mange år var hun en dyktig kasse-
rer med handelsutdanning og kontorjobb, så 
det var svært naturlig at hun fikk «ansvar for 
 kassen».

Da det ble ledermangel, tok hun sammen med 
Grete Vassnes også over foreningen i 1999.
Vi ønsker Lina til lykke med overstått 85 års-
dag.

Bergny Birkenes

Gratulasjoner til Ingrid Dankel, som fylte 90 år 31. august 2010.  Ingrid 
er medlem i Haugesund Hvite Bånd, var med i styret i nesten 20 år, 
i mange av de som kasserer.  Sin 1.tur til USA fikk hun i 2007 da hun 
deltok på sin 2. Verdenskongress for DHB. Ingrid er fortsatt aktiv med 
i Haugesund DHB sin forening.  Hun er til stor inspirasjon for oss alle, 
med sin varme og blide væremåte.  Vi ønsker til lykke med vel over-
stått dag.

Margaret Østenstad, Haugesund Hvite Bånd
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Avd. Utdanning

Avd. Familie

Familie & Medier er en kristen lytter- og seerorganisasjon med rundt 25 000 person-
lige medlemmer og 31 tilsluttede organisasjoner, deriblant Det Hvite Bånd.

Familie & Medier ønsker å kjempe for det gode og positive i mediene ved å ha et 
kritisk fokus på mediesektoren, arbeide for flere kristne programmer og bevisstgjøre 
mennesker i forhold til eget mediebruk.

I forbindelse med jubileumsfeiringen ble det arrangert en mediekonferanse «Så alle 
får høre» i Oslo 19.okt.

 Asbjørg Bildøy

Tur til Mo i Rana 24 august

Åslaug Finseth deler ut DHB materiale på Mo.

Tidligere ledere i Riisbystyret: Asbjørg Bildøy 
og Maria Molvik

Familie & Medier - 
Kristent medieforum 75 år

Lenge hadde eg og Åslaug Finseth 
p rata om at vi skulle vore ein tur 
på Mo i Rana og delt ut materiale 
frå Det Hvite Bånd.  Vi var på tur og 
skulle  gjera det i september i fjor, 
men då bles det så fælt den dagen i 
veka før valget då vi hadde planlagt 
framstøyten at vi måtte avlysa det.  
Stor var då gleda då den 24 august 
kom med finver og vi kunne realisera 
prosjektet vårt.  

Åslaug kjem frå Aldersund Hvite Bånd 
og eg frå Mosjøen.  Åslaug hadde 
rigga seg til midt i smørauget på Mo, 
torget utføre Mega.  Vi stilte opp blad 
og materiale av ulikt slag.  Dette er ein 
stad der folk som slit plar møtast og 
set og ser på livet.  Vi prata med fleire 
av dei.  Ein mann sa at han brukte å 
sjå på Visjon Norge og at han trur på 
Gud.  Ein annan var open og fortalde 
at han byrja å drikka då han var 12 år.  
Han vart alkoholikar med ein gong, og 
det har han vore sidan.  Ut og inn på 
institusjonar men det same var det 
same.  Han var like dårleg.  Ein annan 
mann hadde ei meir oppmuntrande 
historie å fortelja.  Han hadde vore 
innlagt på Dokka  og  hadde no vore 
rusfri i mange år.  Han var veldig glad 
for tida på Dokka.  Det nyttar altså.  
Så langt dei som slit mest.  Vi delte ut 
mange «Død fisk flyter med strøm-
men»  brosjyrer til ungdomar.   Dei 
tok villig imot.  Vi delte også ut blad 

til voksne folk som kom i vår veg.  Vi 
fann ut at det var lurast å liggja litt 
frampå, elles oversåg dei oss berre.  
Men ein god del moveringar greidde 
å oversjå oss sjølv om vi henvendte 
oss til dei direkte.  Dei let som vi var 
luft og vandra trøstig  vidare.  Heldigvis 
var ikkje alle slik.   Elles hadde det vore 
motlaust.  

    To damer var veldig kjekke.  Dei tok 
imot blad og sa at dei syntest vi var to 
artige damer.  Vi fekk klem av dei til 
og med.  Ei dame var finsk og hadde 
jobba på sjukehuset  på Mo i mange 
år.  Ho hadde budd i eit område av 
Finland som russerane hadde knabba 

frå dei.  Ho var over 80 år.  Glad for 
bladet ho fekk. Fleire ga uttrykk for 
at dei syns det var eit bra tiltak vi 
stod på torget med. Det syns vi og og 
etter fire timar og mange samtalar 
pakka vi ihop sakene og vende nasen 
heimatt.  Det står i Bibelen at Guds 
ord skal ikkje venda tomt attende til 
han men lukkeleg utføra det det vert 
sendt til.  Det vonar vi at desse blada 
og brosjyrane heller ikkje skal gjera.  
Men at dei skal verta lesne og gjera 
noko med lesaren.  I fint ver og med 
fine blomar rundt oss var det ein lyst 
å stå der på torget. Vi gjer gjerne noko 
liknande omatt.

Torgunn Søyland Skoglund
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Hvite Bånd søstre fra hele verden husker med stor glede og takknemlighet den fantastiske Verdenskongressen 
i Norge. Når vi nå skal feire jul, la oss gå det nye året 2011 i møte, faste i troen på Jesus Kristus. Og at Hans 
herlighet må bli synlig for oss når Han kommer igjen. Hilser dere i Kristi kjærlighet.

 Jung Joo Kim, 1. Vise President (WWCTU) 

Sør Afrika, Bangladesh og Guatemala

Verden rundt

Kjære Hvite Bånd søstre i Norge

AFRIKA – Joy Butler,  Feltarbeider for 
Afrika, skriver: 
«Kjære venner/søstre og noen få 
brødre.
Dere er ikke glemt, og arbeidet med å 
informere, undervise, fortelle og dele 
de gode nyhetene om hva som gjøres 
innen områdene helse og avhold fort-
setter. Det er spennende å lese om 
og høre de mange oppmuntrende be-
retningene som stadig når videre ut. 

Takk for at dere 
deler med andre 
hva dere gjør 
på deres sted i 
Afrika. Vi ønsker å 
høre mer, så vent 
ikke med å sende 
deres e-poster og 
historier.
Nylig oversendte 
jeg alle rappor-
tene fra Det Hvite 
Bånd Afrika, til 
verdenssekretær 
Anne Bergen. 
Det var gripende 
for meg å tenke 

tilbake på tiden vi fikk ha sammen 
under verdenskongressen i Norge 
dette året og kunne berette om 
hvordan Det Hvite Bånd er voksende 
over hele det Afrikanske kontinent. 
Jeg vet at mange av dere står overfor 
enorme problemer med økende 
vold og alkoholkonsum, gatebarn og 
narkotika problemer. Jeg respekterer 
og beundrer alt dere gjør for å oppnå 

forandring der dere bor.
Vær snill og fortsett – Gud hører de-
res bønner og ser deres arbeidsvilje.
FAS dagen, 9. september ble markert 
her i Kenya. På universitetsområdet 
her hvor jeg bor, talte Knollyne, vår 
kenyanske leder, til en stor gruppe 
under morgenandakten. Hun orien-
terte om FAS. Jeg fikk en klokke til 
å ringe klokken 9 om morgenen og 
sendte e–post til alle arbeiderne. Som 
et resultat av dette har noen av kvin-
nene sluttet seg til vår lokale gruppe. 
Ved den videregående skolen ved 
siden av oss, lot de klokken ringe 1mi-
nutt samtidig, og under deres samling 
fikk hele skolen informasjon om FAS. 
Jeg håper at også dere fikk markere 
dagen. ( Knollyne holder på med vide-
regående studier og i sin forskning 
har hun bestemt seg for å undersøke 
bruk og misbruk av narkotika på et 
universitet her i Kenya. Det vil bli til 
stor hjelp for oss alle her i Afrika.)
Doktor Yetunde Odeymi, vår ung-
domsleder i Det Hvite Bånds verdens-
organisasjon, er i ferd med å opp-
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datere verdens ungdoms nettsider. 
Hun er åpen for forslag fra dere. Det 
vil også bli en facebook gruppe for 
ungdom. Vi inviterer dere til å komme 
med forslag til et fengende navn til 
denne facebook gruppen.»

INDONESIA  
Det Hvite Bånd, Indonesia har en 
god ide – De holder babysamlinger i 
små byer og landsbyer og underviser 
foreldre om ernæring, helse, familie, 
avhold etc. Prosjektet utføres side om 
side med leger og sykepleiere som 
besøker landsbyer.  
Til tross for uttalige naturkatastrofer  
står disse modige kvinner på. 
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Japan’s DHB Blad har artikkelen om misjonær Torveig Kivle. Mrs. Akiko Arakawa  er deres nye 
landsleder (1. h.)

Hvite Bånds medlemmer i USA sender julehilsener og takk for fantastisk Verdenskongress.

Verden rundt

TYSKLAND   Delegatene med Joy Butler (3 fra h.) Bremen DHB har nylig feiret sin 110 års jubileum. Vi gratulerer!
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Kr 100,- stk. inkl. porto. 

Bestill nå!

Nå begynner gradestokken å krype nedover.  Vi har hatt en flott høst, men nå nærmer det seg jule-
tider igjen.  Her på kontoret har Bjørn og jeg holdt på med medlemslistene, og vi har fått sendt dem 
ut til kretslederne.  Foreninger som har 6-7 medlemmer, må prøve å slå seg sammen med nærmeste forening.  Regelen 
ovenfor myndighetene for å få støtte er minimum fem.
Ellers er årsmeldingsskjemaene nå sendt til alle foreningene.  Vår snill å returnere innen fristen.  Det letter arbeidet vårt.
Det er nå feiret 50 års jubileum på Riisby.  Stor markering. Takk for positive hilsener fra dere til oss her.
Ønsker dere alle godt kjære søstre og brødre i Det Hvite Bånd og riktig god jul!

Med vennlig hilsen
Eva U. Trobe, Fung. Org. Sekr.

Hilsen fra landskontoret

For Gud,
  Heim,
   og Alle Folk

Frances E. Willard
sKVINNENES  ADVOKAT 

Sarah F. WardOversatt til norsk av Maria Molvik

For Gud,
  Heim,
   og Alle Folk

Frances E. Willard
sKVINNENES  ADVOKAT 

Sarah F. WardOversatt til norsk av Maria Molvik



Jubileums gaver 2010
	 	 	 Appell

Nye medlemmer

Tema:

Vervekampanje
Den Hvite Bånd søster som verver flest  medlemmer fra 
01.01.10–01.01.13 får dekket flyreisen og opphold til den 
39. Verdens kongress i Adelaide, South Australia i 2013.  
Verdi ca. kr 20,000.
 
Dette er en utfordring til deg! Sett i gang og lykke til!

	Landsstyret

Bergny Birkenes 1 000      
Margaret Østenstad 1 000
Maria Molvik 500
Åslaug Mjøs 1 000
Anna-Lisa Østenstad 100
Judith Skeie 500
Aud Karin Førland 2 000

Vi takker for jubilieumsgaver. 

Dessverre har jeg ødelagt venstre hånd-
leddet, og er operert 2 ganger. Beklager 
derfor hvis ikke alle navnene er kommet 
med på listen over dere som har sendt 
inn gaver.

Varme julehilsen fra Aud Karin
Landsstyremedlem/Kasserer

«Vær et lys i hverdagen!»
Dann en bønnering der hvor 
du er! Bønn forandrer ikke 

bare  situasjonen men 
også de som ber!

Medlemsnavn Gruppe/krets Vervet av 	
Kirsten Økland Indre Arna Kirsten Økland
Jenny Marie Østgaard Hønefoss Maria Molvik
Hildur Haugstvedt Olsen Voss/Bergen Maria Molvik
Maria Fosså Haugesund Bjørg Østevik
Lillian Skauvik Haugesund Bjørg Østevik
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Denne gangen kommer vi med et 
helt knippe med referater.  Og vi 
starter opp med KRETSÅRSMØTE på 
SOLA, søndag 21. mars.   Leder for 
Avholdsfolkets Fylkesråd i Rogaland, 
Harald Johnsen er og prest, så han 
stilte opp og hadde med seg organist.  
Gudstjeneste ble en fin og rik stund 
med Maria budskapsdag som tekst.  
Kretsleder Solveig Vatland ønsket 
velkommen til årsmøtet.  Herlig å få 
synge sammen i allsang, med Kari Ree 
ved pianoet.  Leder for Nærbø Hvite 
Bånd, Solveig Harbo, hadde minne-
stunda over 12 medlemmer som nå 
hadde fullført løpet.   

Ved selve årsmøtedelen var 
31medlemmer til stede, i tillegg til 
andre så trofaste og interesserte 
følgesvenner.  Årsmeldinga ble lest 
av kretsleder, og regnskapet av Else 
Reime.  Medlemmer i kretsstyret 
hadde besøkt flere lag, også frimenig-
heter hadde bedt om besøk fra Hvite 
Bånd.  Kretsstyret hadde vert med 
på møter i DNT og IOGT i Stavanger.  
Flere hadde vert flinke til å legge mø-
ter til aldersheimer, til glede for våre 
medlemmer der.  Også i 2009 hadde 
vi Hvite Bånd treff i Egersund i Hvite 
Bånd huset der, og vårt Høstfestmøte 
i lag med Hjemmeforbundet i Frelses-
armeen, Bryne.

Fra regnskapet tar vi med god 
støtte til prosjektet i Guatemala, 
lokalt en gave gitt Frelsesarmeen 
Stavanger til deres arbeid i rusomsor-
gen, et håndtrykk de ble ekstra glade 
for.  Også for 2009 fikk vi støtte fra 
Rogaland Fylkeskommune med kr. 10 
500.

Kretsmøtet ble avsluttet med fest. 
Else Reime ledet oss gjennom en rik 
kveld, med sang av Gutta Boys fra 
Fyrlykten, Kamerat klubben og tale 
av tidligere NMS misjonær Lidvor 
Hatteland.  

 Kretsstyret for 2010gav små end-
ringer: Solveig Vatland, Bryne, krets-
leder/sekr., Åse Marie Jonsson, Klepp, 
nestleder, Else Reime, Nærbø, kasse-
rer, Oddny Liv Skårland, Undheim og 
Astrid Innvær Tvedt, Stavanger, styre-

medlemmer og Grethe Askvik, Ran-
daberg som 1.varamedlem.  Vi gleder 
oss over å ha et så fulltallig kretsstyre, 
og en dyktig revisor, Martin Serigstad, 
som tok gjenvalg enda en gang!  Takk 
til dere alle som er med i Hvite Bånd i 
Rogaland krets i ulike sammenhenger, 
med tid, gaver og i forbønn.

HVITE BÅND TREFF i Hvite Bånd 
huset i Egersund, september 2010.   
Vi gledet oss veldig til at vi endelig 
skulle få landslederen vår med oss og 
vise henne rundt i det mangfoldige 
huset, med sin gamle del og nyere 
terrasse etasjer. Egersund Hvite bånd 
har en spennende historie som strek-
ker seg helt tilbake til 1896.  Året et-
ter satte de i gang med Sjømennenes 
leseværelse, som enda er i drift.  Da 
visste sjøfolk og fiskere hva de gikk til!  
Men vår Margaret ble syk og måtte si 
fra seg flere oppdrag, også vårt Hvite 
Bånd Treff.  Da var det godt at hun 
hadde en så solid «høyre Hånd» som 
kunne trå til på kort varsel, Aud  Karin 
Førland, som nå er landsstyremed-
lem.    Bønnesvara som hadde båret 
gjennom.  Det var og interessant å 
høre hvordan hun hadde opplevd 
Verdenskongressen, som ble en stor 
opplevelse.  Sist men ikke minst for-
talte hun litt fra møte med pasienter 
på Riisby, da hun fikk litt ekstra tid 
før styremøtet.  Åse Jonsson og Dina 
Egeland gledet oss med sang til gitar 
og trekkspill.  Det var og gildt å lytte 
til hilsener, der var Møyfrid Njærheim 
først ut.  Hun er 2.generasjons Hvite 
Bånd medlem, og leste for oss fra et 
syn Gud hadde vist henne.  Det ble en 
prosalyrisk vandring på ulike steder 
der vi finner så mange av våre unge i 
dag.  Men ser vi de, eller går vi bare 
forbi?  Ser vi de med Jesu øyne?  Det 
ble til ettertanke.

Kretsstyret hadde bestilt herlige 
smørbrød, kaker av mange slag kom 
laga våre med.  Også denne delen av 
Hvite Bånd treffet er verdifull.  I år 
gikk hele offergaven til arbeidet ved 
Hvite Bånd huset.  Tidligere har den 
gått til kretsen, i 2009 ble den delt 
mellom kretsen og Egersund Hvite 

Bånd.  Nå håper vi at ordningen fra 
2010 kan bli permanent.  Vi er og 
takknemlige for å motta enkeltgaver 
fra medlemmer til Hvite Bånd huset.  
Det Hvite Bånd i Egersund har Åpent 
hus hver fredagskveld, noen søndags-
kvelder og jule-og nyttårsaften.  Hva 
betyr det ikke å vite når fredagen 
kommer, jeg har et sted å gå der jeg 
er velkommen.

Britt Wetteland er fortsatt leder 
for Hvite Bånd i Egersund.  Hun sørger 
alltid for at vi blir møtt med pyntet og 
dekket bord, smil og velkommen og 
et ord fra Bibelen, noe som har blitt 
godt og stort for henne og som hun 
ønsker å dele med andre Hvite Bånd 
medlemmer.  I år ble vi hilst med 
Joh.15,1, Jesus som det sanne vin-
treet og vi som greinene.  Bli i meg så 
blir jeg i dere.  Den som blir værende 
i meg og jeg i Han, han bærere mye 
frukt.  For uten meg kan dere ingen-
ting gjøre.  Brynjar Wetteland, Britts 
mann, står som styrer for selve Huset, 
utleien og vedlikehold.  De står trofast 
sammen i dette arbeidet, år etter år.  

HØSTFESTMØTET i lag med 
Hjemmeforbundet, Frelsesarmeen på 
Bryne.  Dette bruker å være i slutten 
av oktober, slik og i år, tirsdag 26. 
Tirsdagen er Hjemmeforbundets faste 
møte dag, og vi bruker Frelsesar-
meens nye, gode og romslige lokaler.  
Festmøtet er et åpent arrangement 
med folk fra Stavanger og nedover 
Jæren, med bra oppslutning.  Krets-
styret i Hvite Bånd står for program-
met og maten.  Hjemmeforbundet 
dekker bord og pynter.  Armeens 
pensjonister koker kaffe, vasker opp 
og rydder på kjøkkenet � ikke så rart 
vi er fornøyd med samarbeidet.  I år 
hadde vi fått Forsand Musikklag med 
oss med sitt gode budskap både i 
sang, musikk og vitnesbyrd.  Kveldens 
taler var Brynjulf Wetteland, styrer 
ved Hvite Bånd Huset i Egersund, og 
selv Hvite Bånd medlem, lærer, arbei-
der nå ved ungdomsskolen i tillegg 
til videreutdanning.  Han kom rett fra 
Løvhyttefeiringen i Israel, og fortalte 
litt fra denne.  Han fortalte videre fra 
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arbeidet ved Hvite Bånd Huset, om 
mennesker som ikke fant seg til rette 
andre steder og kom dit.  Men de vis-
ste at stedet hadde grenser, de kunne 
ikke få komme inn hvis de var beru-
set. På Åpent Hus på fredagskveldene 
var der sang, musikk, andakt, litt mat 
og sosialt samvær, film kunne og ble 
brukt, gjerne søndager.  Han tok og 
opp vår holdning i dag til alkoholen 
og rusproblemer.  Møyfrid Njærheim 
leste Sitt : Syn, som hun hadde lest på 
Hvite Bånd treffet.  Kretsleder fortalte 
litt om Det Hvite Bånd, og kveldens 
gave ble delt mellom Hjemmeforbun-
det Bryne og DHB Rogaland Krets.  
Det ble en rik kveld der avholdsarbei-
det ble løftet opp, noe som ikke skjer 
for ofte i dag.  Det siste nummeret av 
Hvite Bånd bladet rakk fram til utde-
ling.  Et blad å være stolt av!

Hvite Bånd i Egersund har hatt 2 
«rullelapp-lotteri» og 2 loppemarke-
der i år.  Randaberg Hvite Bånd satte 
i gang med lotteri til støtte for våre 
gjester til Verdenskongressen.  Og vi i 
Kretsstyret hadde Vår basar der vi satt 
på 3 større senter på Bryne, Klepp 

og Nærbø, med god drahjelp fra lags 
lederne på Nærbø, Solveig Harbo og 
torunn Tunheim på Undheim.  Også 
Randaberg bakket opp gjennom sty-
remedlem.  Resultatet ble over kr. 25 
000!  Trekningen tok vi på styremøtet 
i mai, og styremedlemmene strålte 
over det gode resultatet.  Gevinstene 
var både kjøpt inn og gaver.  Kretsen 
sender ut brever til medlemmer foran 

Kretsårsmøtet og Sommerbrev.  Jule-
brevene har vi kuttet ned til «noen 
få utvalgte» som har trødd skoa før 
oss.  Halve Sommerbrevet ble i år fra 
Kretslederens notater fra Verdens 
kongressen, en smakebit og bønne og 
takkeemner for de av våre medlem-
mer som ikke fikk være med.

      
 Kretshilsen fra Solveig Vatland

I sin åpningstale stiller styreleder, Dag 
Endal spørsmålet om hvem er Actis?
Han gir svaret: Actis består av 
«ensaksorganisasjoner», med felles 
verdigrunnlag.
Vi har ambisjoner om noe mer, vi 
vil være verdibasert, langsiktig og 
helhetlig.
Actis må også skape oppslutning om 
en verdibasert, kunnskapsbasert 
narkotikapolitikk,
ved siden av kampen mot alkoholon-
det.
Actis har arbeidet energisk med alko-
holpolitikken og kommunal skjenke-
politikk.
Resultater kommer med revidert al-
kohollov (lukking 0200), økt kontroll, 
flere inndragninger.

I spillpolitikken har vårt arbeid resul-
tert nye «snille» spillautomater. Vi har 
gått inn for å hindre kombinasjonen 
alkoholservering og spillautomater 
mange kommuner.
Vår administrasjonsvirksomhet 
går også inn for tilrettelegging for 
medlemmene, nå også med tilbud 
om regnskapshjelp og hjelp i perso-
nalsaker.
Styrelederen ønsket deltagerne et 
godt landsmøte, og det ble det.  
Denne gangen var det 66 represen-
tanter som deltok.
Fredagen ble i sin helhet benyttet til 
gjennomgang og diskusjon vedrø-
rende den Narkotikapolitiske plattfor-
men.
Det ble en svært interessant dag med 

mange meningsutvekslinger ved-
rørende dette viktige arbeidet.
Lørdag ble handlingsplanen for 2011 
og 2012, vedtektsendringer, årsrap-
porter, regnskap og resolusjoner 
debattert. På ettermiddagen var det 
et interessant foredrag av daglig leder 
i Stormberg, et firma som har utmer-
ket seg ved å ansette mange tidligere 
rusmisbrukere.  
Søndag var det avstemninger og valg.
Styreleder Dag Endal takket av etter 
8 år i ansvaret og overlot ledelsen 
til den vel kjente politileder, Arne 
 Johannesen.

Eva Unsgaard Trobe, Representant for 
Det Hvite Bånd
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Referat fra Actis landsmøte 
Kristiansand 17 til 19 september 2010

Bilde fra torget i Moi Rana. Se s. 19



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:	.............................................................................................................................................................................
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Aud Bodil Brekka

Julehilsen

En ung gutt fortalte meg 
dette da jeg gikk natteravn: «Det er 
første dag på ungdomsskolen og jeg 
gruer meg allerede.  Jeg vet det kom-
mer til å skje igjen, akkurat som i fjor 
og året før det igjen, av den grunn 
har jeg ikke lyst til å gå på skolen.  Vil 
du vite hvorfor?

Jo, det er en gutt som bestandig 
mobber meg!  Han får alltid noen 
med seg og da mobber de meg alle 
sammen.  De andre står bare og glor 
som om ingen ting skjer. Derfor gruer 
jeg meg til skolen hver dag!

Er jeg litt spesiell kanskje?  Eller 
er han som mobber meg så usikker at 
han er nødt til å hakke på andre, selv 
de som er mindre enn han selv?  Når 
voksne er til stede oppfører han seg 
greit, er han feig tro?

Det er mandag og vi har matte, 
det verste faget jeg vet om.  Det vet 
mobberen min og, og da starter de å 
erte meg hvis jeg sier noe dumt.  Om 
morgenen vil jeg helst ikke tenke på 
dette, men innerst inne håper jeg at 
han ikke er på skolen.  Hvis han er 

borte får jeg en stille og god skoledag.  
Det hadde vert deilig! 

Timen skal begynne og læreren 
kommer inn i klasserommet.  Han ser 
litt trist ut og så forteller han at han 
som mobber meg er kommet på syke-
huset.  En bil har kjørt på han og han 
må opereres i et bein og i en arm.

Jeg fikk en rar følelse inni meg, 
ønsket mitt om at han ikke kom på 
skolen var oppfylt, men jeg kunne 
ikke gle meg nå.  Han var skadet, 
kanskje alvorlig. Dagen gikk seint, 
det var stille og fredelig for meg, 
men tankene var hos han på syke-
huset.

Noen dager etterpå fikk vi vite at 
det hadde gått bra og han kunne få 
besøk.  De andre guttene i klassen 
ville ha meg med, men ville han ha 
besøk av meg?

Jeg fant ut at jeg ville gå en tur 
alene atter at de andre hadde vert 
der.  Jeg tok med noen blader og 
tuslet inn i vestibylen på sykehuset, 
redd og nervøs, ville han bli sur når 
jeg kom?

En sykepleier viste meg rommet 
han satt på og jeg tuslet inn, spent!  
Og der satt han, stirret bare ut av vin-
duet.  Han snudde seg og fikk se meg.  
Kommer du allikevel?  Jeg trodde 
ikke du ville komme, all mobbingen 
vet du!  Jeg syntes synd på han, gips 
på arm og bein, han så trøtt ut.  Så 
fortsatte han stille: Jeg er så lei meg 
for at jeg har plaget deg!  Vet ikke 
hvorfor jeg gjør det, du som er så snill 
og grei!  Jeg sa det var helt i orden og 
tok han i handa.  Ansiktet hans lyste 
opp!  Da kan vi være venner da?  Det 
er bare dumt å være slem mot andre.

Vet du noe?  Foreldrene mine sa 
jeg kunne be med meg en kamerat 
på hytta vår.  Vi skal feire jul der i år 
og da vil jeg gjerne ha deg med så vi 
kan bli bedre kjent.  Masse julesnø og 
skiføre, vet du!

En varm klem avsluttet besøket 
mitt på sykehuset.  Jeg løp hjem for å 
få reise tillatelse til hyttetur med min 
beste kamerat.  Inni meg nynnet jeg: - 
Deilig er jorden.»

Aud Bodil Brekka

Det ble en 
forunderlig jul

– en rusfri verden
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Det var knyttet stor spenning til 
Kretsmøtet for Trøndelagsfylkene i år, 
2010, for kretsleder Liv Løvrød hadde 
talt om en eventuell nedleggelse av 
kretsenes arbeid, men straks reiste det 
seg mange protester.  Det Hvite Bånd i 
Trøndelag kan ikke bare forsvinne uten 
videre, det går bare ikke an, mente de 
fleste.  Om noen faller fra på grunn 
av sviktende helse, eller om noen 
reiser annensteds hen, må de uten tvil 
kunne erstattes av andre.  Trøndelag 
er stort, og det bor mange kristne der!

Da Kirsti hørte at vi ikke visste 
hvor vi skulle holde vårt kretsmøte i 
år, utbrøt hun spontant: «Dere kan 
da komme hjem til oss, vi har ca 20 
sengeplasser.» Og dermed var saken 
avgjort, det ble kretsmøte på Hoås.

Det hele var som et stort even-
tyr.  Søndag, 19.september ble en 
praktfull dag, luften var så gjennom-
siktig, alle lyder var ekstra klare, som 
de bruker å være i september.  Å få 
kjøre gjennom det flotte landska-
pet fra Trondheim til Hell, og derfra 
videre i de ikke mindre imponerende 
landskapet til Elvran med Elverli kirke, 
var bare herlig.  Beskrivelsen vi fulgte 
lød slik: Drei til venstre ved Elverli 
kirke, følg så bygdeveien opp, passer 
2 ferister og kjør inn til venstre ved 
den hvite postkassen midt i bakken 
og følg den lille humpete felles vei til 
alle gårdsbrukerne.  Ingen visste at 
jeg skulle få oppleve at det halvstore 
lammet, som stod alene i grøften på 
høyre side av veien, akkurat da skulle 
springe over veien foran min bil, ikke 
var det andre sauer å se, men lammet 
mente åpenbart at det var det som 
skulle gjerast der og da.  Heller ikke 
jeg hadde så store problemer med 
det.  Egentlig nøt jeg synet av det 
vakre dyret, som etterpå sendte meg 
et vennlig blikk, som om det ville si: 
«visste jeg det ikke nok, du kunne 
ikke kjøre på meg, Jesus har skapt 
meg til glede for deg.»

Etter å ha tatt av ved den hvite 
postkassen, kjørte vi på en smal, 

 slynget vei, omgitt av noe tett og 
grønt som stod som en mur på begge 
sider av veien.  Jeg turde ikke se 
nærmere på det i frykt for å møte 
motkjørende, for det var bare ett 
kjørefelt.  Det varte i flere minutter, 
så lysnet det og vi var framme ved en 
vakker hvitmalt gård.  Sommerstua 
var bygd vinkelrett på hovedhuset 
og på den tredje side av gårdstunet 
var det en vakker rødmalt låve.  Det 
var dit vi skulle.  Vi skulle gå opp den 
skrå låvebro og der skulle vi få se hva 
Johan hadde skapt med sine hender, 
til glede for Kirsti, hele familien og nå 
for kretsen av Det Hvite Bånd.  Jeg 
kom til å tenke på at en eldre Hvite 
Bånd søster hadde fortalt meg hvor-
dan gårdbrukerne i Trøndelag hadde 
åpnet sine hjem og skapt herlige 
ungdomstreff i hennes unge år, og 
nå fikk vi oppleve litt av den samme 
stemningen.

Det var både romantisk og små-
koselig på låven hos Kirsti og Johan.  
Johan hadde brukt flerfoldige timer 
for å skape de hyggelige rom, hvor 
bordene var dekket, så vi skulle føle 
oss velkomne.

Liv og Ola Løvrød kom sist, de had-
de med seg sådd, kaker, fruktsalat og 
gevinster.  Først brukte vi litt tid til å 
prate og hygge oss over en kopp kaffe, 
te eller solbærsaft, alt etter ønske.  
Klokken hadde passert 11, ute var det 

Kretser og foreningerTrøndelag Krets
Møtet, som ikke blir det siste!

litt yr, inne var det lunt og godt. 
Liv talte om gospelfestivalen på 

Tautra, som en av hennes sønner 
arrangerer, så fortalte hun om det 
rusforebyggende senteret på Åsen 
i Nord-Trøndelag, som vi bruker å 
støtte.  Så sang vi «Navnet Jesus 
blekner aldri», mens vi tenkte på 
alle de unge mennesker vi arbeider 
for.  Det er sant, Jesu navn kan aldri 
blekne, og intet kan hindre Jesu 
arbeid.  Han hjelper de som ønsker å 
hjelpe og glede andre.  Han glemmer 
aldri avholdssaken, for gjennom den 
ønsker Han å redde mennesker for 
evigheten.  Han er den eneste som 
kan redde og hjelpe, men vi kan legge 
våre svake hender i Hans sterke og 
slik gjøre litt gavn vi med.

Før vi sluttet vårt kretsmøte 2010 
og dro hver til vårt, var vi alle enige 
om at vi heller ikke i år skulle slutte 
vårt kretsarbeid, vårt arbeid for Gud, 
Heim og Alle folk skal aldri slutte. «Så 
la oss kjærlig vandre, og legge hånd 
i hånd, og holde av hverandre i dette 
trengsels land.  Som barn vi være må, 
på veien ikke stride, Guds engler ved 
vår side som våre søsken gå.»

«Hold ut du stjernepilegrim på vei 
til Betlehem, du er på vei til lykken, du 
er på veien hjem.»

De kjærligste hilsener fra alle i 
 Trøndelag Krets av Det Hvite Bånd

Maja Borgen Bredalslien, 
Trondheim
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