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Godt nyttår til alle våre lesere! 
Jubileumsåret 2010 er historie og vi har et nytt år 
framfor oss med uante muligheter!
I året som gikk ble det en del uforutsette forand-
ringer med trykkingen av bladet, men nå håper vi 
å ha fått til en god løsning. 

Vi takker våre trofaste bidragsytere Ragnar Prest 
og Åslaug Mjøs som begge vil fortsette å gi oss glimt og hilsener fra det 
viktige arbeidet som drives på Riisby.  Bergny Birkenes og Anne Johanne 
Kvale vil begge komme med innlegg ut over i 2011. Fra Internasjonalt 
arbeid får vi mange gode glimt om hva våre søstre ute i verden arbeider 
med. Det samme gjør rapportene fra  kretser og foreninger.  I media den 
siste tiden er det igjen blitt satt fokus på barns mobbing via internett 
og mobil. Det har vi tatt for oss på barnesidene.  Men ikke bare barn 
 mobber, voksne, og ikke minst media viser lite ansvar for hva som kan 
skade min neste.  Det er mange ting å ta fatt i, i dagens samfunn for de 
av oss som har fått et kall gjennom DHB. 

Paulus skriver i Romerbrevet 15,2 at hver enkelt av oss skal tenke på 
det som er godt for vår neste, det som bygger opp.

La oss be om det og om et nådens år fra Herren for Det Hvite Bånd i 
Norge og på verdensbasis.

Med søsterhilsen
Brita Nilssen

Brita Nilssen
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Landsleders hilsen
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Nå er vi inne i et nytt år og når jeg 
ser tilbake på 2010 er jeg fylt med 
takknemmelighet.  Guds velsignelser 
har vert over organisasjon til tross for 
mange tøffe oppdrag og  utrolig mye 
arbeid.  Styret som har stått med meg 
har gjort det mulig å løfte i lag og Gud 
har gjort resten.  Et nytt blad er vi 
veldig godt fornøyde med.   Konkurs 
på trykkeriet rett før jul bød på «pro-
blemer», men et annet trykkeri tok 
over og gjorde en god jobb til alles 
store tilfredsstillelse. At en så stor 
begivenhet som en verdens kongress 
kunne utføres på en så åndsfyllt og 
vellykket måte, er det bare Gud å 
takke.  Små detaljer ble lagt merke til 
og rapportert om i avholds blader i 
mange land; særlig det å bli hentet av 
Brita og Svein Nilssen på fly plassen, 
i et fremmed land, mange ganger 
seint på kvelden, ble satt stor pris på!  
30 land hadde flaggene med seg og 
Asbjørg Bildøy og Oddrun Småbrekke, 
kledd i vakre Hardanger bunader, tok 
imot alle en for en.  Åslaug Mjøs tok 
på sparken og annonserte alle land 
på en svært sjarmerende måte, mens 
Brita Nilssen tok imot flaggene og gav 
de videre til de fire DHB medlemmer  
Irene Naustdal, Helga Lomheim, 
Bjørg Østevik og Landsstyremedlem 
Jenny Kristiansen som tok de videre 
til Asbjørg og Oddrun. Så mye å takke 
for!  Jeg må ikke glemme Eva Trobe 
som føk rundt med «olje» som hun 
øste over små glipp, og ordnet opp 
– f. eks. til de som ikke kunne finne 
rom kortene sine, osv.  «Dette skal vi 
ordne skal du se», var hennes faste 
og positive kommentar! 

Jeg er blitt stilt mange spørsmål i året 
som er gått.  Noen fra journalister 

og andre fra private. Her er en lite 
 summering – «hva inspirerte deg 
til å arbeide i DHB»?  Andres nød 
er et naturlig svar, men det er 
faktisk mitt yngste barn, Anna-
Lisa som nå er 30 år og bor 
trygt og godt i egen leilighet.  
Hun som er regnet for en av de 
minste i samfunnet har inspi-
rert meg mest. I en alder av 5 
mnd. ble hun diagnostisert med 
en hjerneskade og dermed ikke 
som andre etter verdens målstokk.  
Jeg gråt og ba i tre timer når jeg fikk 
vite dette. Verden gikk i grus rundt 
meg!  Også da møtte Gud meg der 
jeg var i bunnløse sorg og trøstet meg 
som bare han kan med Jes. 45, 2-3: 
«Jeg vil gå foran deg og bakker vil jeg 
 jevne.  Dører av kobber vil jeg spren-
ge, og bommer av jern vil jeg hogge i 
stykker.  Jeg vil gi deg skatter som er 
skjult i mørket, og rikdommer som er 
gjemt på lønnlige steder, så du kan 
vite at jeg er Herren, som kalte deg 
ved navn.»  Når jeg så at hun måtte 
streve for å oppnå den minste ting, så 
kom det sterk for meg alt det skader 
og elendighet alkohol, tobakk og rus-
misbruk påførte unge mennesker som 
var født med alle verdens muligheter.  
Disse måtte bli minnet om den store 
gave de kaster vekk.  Som Juniorleder, 
Brita alltid sier til ungdommer – «det 
gjelder å være til stede i ditt eget 
liv.  Ikke ta vekk den sjansen med å 
bruke giftstoffer.»   Bakgrunnen min 
og utdannelsen min har vert et annet 
spørsmål og ”interessant” emne: 
Artium fra Australia måtte tas på ny i 
alderen 46 år. Universitetet i Bergen 
satte ned kravene, og jeg arbeidet som 
timelærer i Engelsk på videre gående 
skole Handel og Kontor til 1995.  

Jeg er så stolt av å være landsleder 
i en så flott organisasjon, som ved 
Guds hjelp arbeider for en rusfri 
 verden.  Alle er vi enige i og  arbeider 
for dette målet! Etter at jeg fikk 
kreft diagnose og ble operert på 
 Haukeland, men med ny beskjed etter 
fem og en halv uke at «du har ikke 
kreft, du har aldri hatt kreft, var det 
bare celleforandringer som ikke var 
gått over til kreft», er jeg fylt med 
takksigelses ånd og vil gi resten av 
mitt liv til å arbeide for å gjøre verden 
til en bedre plass uten rus! 

Tema for vårt kommende Landsmøte 
23-26 juni 2011 er: «Vær et lys i 
hverdagen»!  For et fantastisk mål for 
oss alle.  Mørke tåler ikke lyset.  Og 
Jesus sier: «jeg er verdens lys.»  Jeg 
ser fram til et landsmøte hvor alle kan 
si som de på verdenskongressen sa: 
«Ånden er til å ta og føle på!»   
Halleluja!

Kjærlig hilsen,  
Margaret

Kjære lesere av  
Det Hvite Bånd blad!

Anna-Lisa
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Bergny beretter

Hilsen fra Aud Bodil

Bergny Birkenes

Aud Bodil Brekka
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Vi er inne i et valgår, og alle taler 
varmt om sine merkesaker. Dette er 
selvsagt ikke noe nytt. For tiden er jo 
helsereformen en varm  
potet. Og for oss utenforstående 
virker det som full barnehage dekning 
har høyest prioritet i nåværende 
regjering. Uvegerlig vil det ha 
innvirkning på andre områder. Eldre-
omsorgen, rusavhengiges tilbud f.eks., 
blir blant taperne - samt nedbygging 
av lokalsykehus osv.
 
Nylig holdt en kristen toppolitiker i 
et foredrag frem spesielt dette med 
rusomsorg som har minket. Samtidig 
vet vi at skjenkestedene og 
butikkene stadig får nye løyver. 
Et stort tilbakeslag var det da 

 kommunene mistet styringen over 
f.eks polutsalg. Først fikk de selv 
bestemme øl i butikk eller 
 ølmonopol. Så kom turen til 
vinmono polene. 
Flere kommuner vant den kampen, 
men bare for en stund. For nå styrer 
staten dette og vi vet hvordan det 
har gått. 
 
Det meste av vold og uro skjer ved 
utestedene. Nylig sa de på nyhetene 
at i Sverige er de mye mer restriktive 
enn i vårt land. Hos oss er det stadig 
mer fyll. Foreldre og ungdommer 
drikker mer - og mange barn lider. 
 Tilbake til valgåret. Vi håper at 
 partier som ser disse problemene kan 
komme på banen. Vi kjenner jo til 

synet på skjenkepolitikken hos 
flere. Det sies at nedbøren har 
økt rundt om i verden. Men om 
 samfunnet vårt også er blitt «våtere», 
er det en stor tragedie, også for 
våre etterkommere. Dette viser at vi 
slett ikke kan la hendene falle, men 
 arbeide som aldri før. Du som evt. 
ikke er medlem: Vil du være med i 
kampen for en rusfri verden?

Nyttårstanker fra en brudepike
1 nyttårsdag var jeg i bryllup i familien.  Mendelsons bryllupsmarsj bruste i den gamle, vakre kirken.  
Og der kom bruden – vakker i hvitt sammen med sin far, som ”gav” henne til brudgommen.  To små 
brudepiker i lange silkekjoler og med rosa/lilla buketter stjal en stor del av oppmerksomheten.
Etter vielsen sto de små jentene på 4 og 7 år i koret og sang til mamma og pappa.  Syvåringen’s klare, 
rene stemme ble en sterk opplevelse.  Det formet seg til en bønn i mitt hjerte for det nye året vi er 
gått inn i.  Jeg deler sangen og tankene med dere:

Er samfunnet vårt 
blitt «våtere»?

Sår du blomster, vil blomstene spire
Sår du ugress, vil ugresset gro!

Refr: :/: Du skal høste det du sår:/:
               Så ut det gode du får!
 
Sår du godhet, vil kjærlighet spire
Sår du ondskap, vil ondskapen gro!

Sår du tillit, vil tryggheten spire
Sår du tvilen, vil rotløshet gro!

Sår du sannhet, vil sannheten spire 
Sår du falskhet, vil løgnen få gro! 

:/: Du skal høste det du sår :/:
      Så ut det gode du får!

La dette være 
min nyttårshilsen 
til alle kjære venner 
rundt om i landet!

Aud Bodil Brekka 
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Bønnebegjær fra Egypt

Det stå i Ap.gj. 1:8 «dere skal få kraft.»  Hva er bedre, både for DHB og andre 
kristne organisasjoner, enn hver dag å få del i Guds kraft.  Det er godt og trygt 
å høre Gud til.  Hver dag dette året har vi Guds løfter som står ved makt om at 
vi skal få kraft.  Derfor kan vi som kristne Hvite Bånd søstre og brødre  begynne 
det nye året i glad og trygg forvisning om at Gud er med. La den visshet 
skape takknemlige og forventningsfulle søstre og brødre.  Jeg deler med dere 
 kommunikasjon fra Verdensleder,  Pastor Irja Eskelinen fra Finland.

Nyttårs hilsen  
Anne Grete Olsen   

Evangelisering Avd.

Anne Grete Olsen

 Verdensleder Sarah Ward har videresendt oss en mail fra Mrs. Sameera 

Asham  med spørsmål om forbønn for våre kristne søstre og brødre i Egypt 

som blir forfulgt for sin tro skyld.  Vi her i Norge kunne følge med i media om 

kristne i Egypt som måtte ha politivakt under julegudstjenesten sin.   

         Red.

Vær med i bønn for de som er forfulgt både i Egypt og rundt i hele verden.

Seminar: Styrke ditt åndelige liv

Til ettertanke: 
Hva kan du gjøre i ditt daglige liv for å få mer åndelig kunnskap? 
Hvordan kan du få påfyll for ditt åndelige liv?  

Formål: Oppmuntre og styrke medlemmenes kristenliv ved å vektlegge 
at: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot 
dem” (Mat. 7.12, Luk. 6.31), og å nå ut til den troende menighet med Det 
Hvite Bånds budskap om totalavhold.

1. Ditt personlige åndelige liv
 a. Bønneliste
 b. Takkeemner
 c. Bibelstudium

2. Bønn sammen med andre
 a. Bønnegruppe eller bønnepartner
 b. Bønnevandring
 c. Middagsbønn
 d. Verdensbønnedagen 
      28. september
      
3. La Guds ord tale 
 a. Retreat i stillhet
 b. Andakt
 c. Bibelgruppe

4. Leve i samsvar med Guds Ånd
 a. Lytt til din samvittighet
 b. Tilgi, glemme og la fare
 c. Be om tilgivelse
 d. Far ikke med sladder
      
 5. Åndelig vekst gjennom tjeneste
 a. Besøke de mindre privilegerte
 b. Gi støtte til dem som søker et 
      åndelig hjem
 c. Del din spiritualitet gjennom 
       musikk
 d. Still deg til frivillig tjeneste i 
     kirken
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Ved årsskiftet var det overbelegg på 
Riisby.  Riisby Behandlingssenter tar 
imot pasientar som treng langvarig 
behandling i institusjon, for å gje dei 
hjelp med rusproblem. Etter siste 
 anbudsrunde har Helse Sør-Øst inn-
gått avtale med Riisby om tilsaman 45 
plasser, og 10  av plassane er korttids-
plasser, det vil seia 6 månader.  Dette 
styrer Riisby  sin inntakspolitikk. Men 
fleire gonger har det vist seg at eit 
halvt år er for kort tid, pasienten er 
ikkje ferdigbehandla etter eit så kort 
opphald.
Då søkjer somme pasientar om å få 
opphaldet forlenga, og dette kan bli 
godkjent av Helse Sør-Øst. Det er bra. 
Men det kan altså føra til overbelegg i 
institusjonen , slik som vi no opplevde 
det på førjulsvinteren. 

Nytt år på RiisbyRiisby

Stiftelsen RIISBY
BEHANDLINGSSENTER

Til Det Hvite Bånd  
                                         
Vennligst ta inn i Det Hvite Bånd blad 
følgende takk for gaver til Riisby:

Hjertelig takk 
          for alle gavene
                                                                                  
Vi ønsker med dette å takke alle som 
har sendt oss gaver i 2010.

Jubileumsgaver:
Trøndelag Det Hvite Bånd 
kr. 2 000,-
Troms Krets av Det Hvite Bånd  
kr.   2 000,-
Det Hvite Bånds landsstyre  
kr. 10 000,-

Gaver til julen 2010:
Rissa Det Hvite Bånd   
kr.   1 000,-
Stavanger Hvite Bånd   
kr.   1 000,- 
Tromsø Krets av Det Hvite Bånd  
kr.   1 000,-
Stord Hvite Bånd    
kr.   1 500,-
Bolsøya Hvite Bånd   
kr.   1 000,-
Skodje Hvite Bånd   
kr.   1 500,-
Lensvik Det Hvite Bånd   
kr.   4 250,-
Mosjøen Hvite Bånd   
kr.   1 000,-
Vest-Agder krets av Det Hvite Bånd  
kr.   5 000,-

Pakker til pasientene fra: Bergen 
Hvite Bånd, Randaberg Hvite Bånd, 
 Kolvereid Hvite Bånd, Sandefjord 
Hvite Bånd, Grimstad Hvite Bånd, Voss 
Kvite Band, Stavanger Hvite Bånd,  
 Flekkefjord og Andabeløy Hvite Bånd, 
 Hønefoss Hvite Bånd, Frekhaug Hvite 
Bånd, Kragerø Hvite Bånd, Anna Vatn-
øy, Svanhild Bringsvor, Synnøve Hjelle, 
Sula Hvite Bånd, Gjøvik Hvite Bånd, 
Tørvikbygd Kvite Band,  Haugaland 
Krets av Det Hvite Bånd og Kari Inger 
Vik Staume.

Julepakkene fra Det Hvite Bånd foren-
inger og private er noe som alle våre 
pasienter setter stor pris på. En del av 
pengene brukes til innkjøp at gaver 
og godteri som legges i gaveposene. 
Det resterende benyttes til hygge for 
pasientene i andre anledninger.

Med hilsen Stiftelsen
RIISBY BEHANDLINGSSENTER

Tove Kristin Jevne, Ruth Sørseth 
Institusjonsleder økonomikons                

Åslaug Mjøs, 
Styreleiar på Riisby

Riisby vil yta same kvalitet på 
 behandlinga fordi om det er over-
belegg. Difor vart det sett inn ekstra 
personalressursar på slutten av 2010, 
og pasientane fekk  utvida tilbod 
om å delta i gruppebehandling.  All 
ære til personalet på Riisby, som set 
 pasientane i sentrum, og finn  løys ingar 
slik at dei  kan få best mogeleg 
ut bytte av opphaldet. Riisby har 
romslege bygningar. Kvar pasient får 
enerom fordi om vi har overbelegg.

Norge har eit dyrt helsevesen, og 
for å spara pengar, leitar somme 
helse regionar  etter nye måtar å 
organisera helsetenestene på. -  Eg 
bur i Bergen, og har ikkje full oversikt 
over Helse Sør-Øst sine planar. Men 
Helse Vest har nyleg lagt ned 17 av 
dei faste behandlingsplassane som 
dei har hatt i sin region, og sit no att 
med 111 døgnbehandlings-plasser i 
regionen (BT 15.01.11). I 2010 hadde 
Helse Vest  128 plasser for døgn-
behandling, slik eg har fått opplyst. 

Det var  for lite,  i tillegg  kjøpte dei 
plasser i  andre helseregionar for store 
summar.  No vil helsepolitikarane i 
Helse Vest heller satsa på dag plasser, 
poliklinisk behandling, og betre 
hjelp i akutte kriser.  – Erfaringane 
frå Riisby tilseier at mange som har 
utvikla rusavhengighet, treng lang-
tidsbehandling innafor faste rammer 
for å koma ut av uføret. Så blir det 
spennande å sjå om poliklinisk be-
handling og plass i dagavdeling nokre 
timar i veka i heimemiljøet, verkeleg 
kan hjelpa dei som har rusproblem.  
Det tar tid før vi får svar på dette, for 
enno er ikkje dagplasser for rus-
behandling tilrettelagde i særleg grad. 
Ingen ting er betre enn om personar 
med eit komplisert forhold til rus 
får lettare tilgang til hjelp, og lågare 
 terskel for å søkja hjelp.  Men uansett 
så har eg lite tru på at desse nye 
forslaga gir grunnlag for å redusera 
antall behandlingsplasser i insti-
tusjon, slik situasjonen er i dag.   

Åslaug Mjøs  
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Riisby
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Nå har jeg arbeidet på Riisby i 12 1/2 
år. Det har vært år med mange rike 
opplevelser. Jeg har blitt kjent med 
mennesker som har gjort livet rikere, 
og som jeg ellers hadde «gått glipp 
av». Jeg opplever det som et stort 
privilegium å ha mitt virke på Riisby.

Noen ganger har jeg kontakt med 
personer som var til behandling for ti 
til tolv år siden. Flere av dem som var 
til behandling for mange år tilbake, 
treffer jeg på Riisbygruppa i Oslo, den 
gruppa som ble stiftet av Det Hvite 
Bånd rett før århundreskiftet. De for-
teller hva Riisby betydde for dem, og 
hva Riisby fortsatt betyr. De har gode 
minner fra en viktig tid i deres liv, 
og de bærer med seg noe de lærte, 
noe som sitter i dem. Behandlingen 
ga hjelp til å gå opp nye spor som 
de fremdeles følger. Artig er det å 
legge merke til at de husker episoder 
knyttet til arbeidsoppgaver, turer eller 
samtaler. De nevner ansattes navn 
som noe kjent og kjært enten det er 
på behandlersida eller er knyttet til 
kjøkken eller renhold. 

En person snakket en gang om den 
verdighet han synes han fikk del i 

ved å være på Riisby. Det var en god 
opplevelse å være i de pene stuene, 
fortalte han, kjenne på den gode 
atmosfæren og få del i noe han både 
hadde manglet og savnet. Det ga en 
følelse av verdighet, som nevnt, og 
var en god basis for det som ellers 
skulle skje i behandlingen.

Nylig var jeg på bybesøk. I en butikk 
kom en yngre kvinne bort til meg og 
hilste blidt. Hun hadde vært på Riisby. 
Jeg mintes dagen da hun kom. Nå var 
det mange år siden, men hun er ennå 
ung. «Fortsatt bruker jeg det jeg 
lærte på Riisby», sier hun, «kanskje 
mer nå enn den første tida etter 
opp holdet.» Hun fortalte om jobb 
og hus. Jeg  kjente at jeg ble så glad, 
først og fremst på hennes vegne, men 
også på Riisbys og Det Hvite Bånds 
vegne. «Det var nok en mening at vi 
skulle treffes,» sier jeg etter den opp-
muntrende samtalen, noe hun sier 
seg enig i.

Når jeg skriver det jeg skriver i Det 
Hvite Bånd-bladet denne gang, er det 
for å minne om at vårt arbeid ikke 
er forgjeves. Verken det som gjøres i 
det daglige på Riisby, eller forbønns-

tjenesten blant 
Hvite Bånd-medlemmer. Apostelen 
Paulus skrev det samme en gang for 
cirka nittenhundreogfemti år siden til 
menigheten i Korint. «Derfor, mine 
kjære søsken, stå fast og urokkelig. 
Arbeid raust og rikelig for Herren! 
For dere vet at i Herren er ikke deres 
strev forgjeves.» 1. Kor.15,58. 

Jeg benytter den nyeste overs ettelsen 
av Det nye Testamente (2005), ikke 
minst fordi «brødre» i den forrige 
oversettelsen, er byttet ut med «søs-
ken». Det synes jeg er bedre all den 
stund «brødre» ikke er i flertall verken 
i Det Hvite Bånd eller i ansatte-gruppa 
på Riisby. Forøvrig liker jeg nok den 
gamle formuleringen «gjør stadig 
fremgang i Herrens gjerning» bedre 
enn den nye «arbeid raust og rikelig for 
 Herren».  Eller kanskje jeg skal si at de 
ulike uttrykksmåtene utfyller hver-
andre. De sier begge noe vesentlig.

I alle fall er mitt anliggende denne 
gang å minne om at verken fortidige 
eller framtidige gode gjerninger er 
forgjeves! Det er godt å vite.

 Vennlig hilsen 
 Riisbyprest Ragnar

Nytt år på Riisby Ikke forgjeves!
Riisbyprest Ragnar

Aktivitør Bjørg Jørgenstuen hjelper en pasient med veven. Tone Sandberg til høyre.

Arbeidsstua - nytt fra Kåre Arbeidsstua har hatt noe trange kår 
etter at de flyttet fra A fløya til møte-
rommet over kjøkkenet i forbindelse 
med ombyggingen av avdeling A. Tone 
Sandberg  og Turid Dahl flytter snart ut 
fra sine kontorer som en ser bakerst på 
bildet. Veggene til kontorene rives slik 
at arbeidsstua blir større og det blir lys 
inn fra begge sider. Det er mye plass-
krevende aktivitet i disse lokalene så de 
ser fram til utvidelse. Mange  på Riisby 
nordre har vært berørt av flytting  fra 
hovedbygget over til det rehabiliterte 
bygget. Så nå er noen av kontorene i 
hovedbygget pusset opp og klare til 
bruk for de som flytter fra arbeids-
stueområdet.

Kåre Gravem
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Vi gratulerer
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Kan det virkelig være riktig at 
hun er blitt 90?  Tidlig lærte 
jeg henne og kjenne fra tiden 
hun jobbet på Stord sykehus.  
Også da som en ivrig Hvite 

Bånd søster.   I ettertid, først 
fra tiden i Molvik sammen med 

sin mann Arnold.  De hadde et 
koselig hjem i Lindås Kommune.  

Flere ganger var vi også sammen på 
lange reiser til fjerne himmelstrøk for å 
delta ved verdenskongresser.  Det har blitt 

mange etter hvert.  Maria ble også valgt 
til 3. visepresident.  Hun var en glimrende 
tolker og taler.

Etter at hun flyttet til Østlandet, har vi 
også hatt god kontakt.  Den siste bragden 
hun har gjort i sitt 90. år er å oversette 
den nye boken om Frances E. Willard – 
”Kvinnenes Advokat”.  Nei, Maria Molvik 
blir ikke arbeidsledig, heller ikke som 90 
åring.  Vi hyller deg, Maria!

Bergny Birkenes

Ruth Heggernes, 95 årsdag 

Maria Molvik, 90 år

I november var vi i Mosjøen Hvite 
Bånd så heldige å bli bedt i 95 årsdag.  
Det var dotter til Ruth Heggernes som 
stod for det.  Ruth Heggernes har 
vore medlem i Det Hvite Bånd i ca 60 
år.  Vi kan trygt kalle henne veteran 
i så måte.  Ho minnest dei første 
møta ho var med på.  Det har vore 
triveleg  å vera med frå første stund 
fortel ho.  Tidlegare brukte ho å ha 
med trekkspel på møta og ho spela til 
sangane våre.  Ofte har ho hatt med 
noko godt til kaffien når det stunda 

til matøkt. Vi var så heldige å få vera 
med på feiringa i stova til dottera og 
svigersonen.  Slekt og venner var med 
ho på dagen.  Ruth bur i under etasjen 
hos dottera og greier seg sjølv.  Vi 
ynskjer henne mange fine dagar 
framover.

Det er fleire medlemmer i Mosjøen 
som har passert 90 år. Det er god 
reklame for avholdssaka og det vi står 
for.  Gun vor Falck er i sitt 98 år.  Ho 
steller og seg sjølv framleis.  

Vi er glade for at folk i så høg alder 
støtter saka, og kan vara aktivt med 
på møta.  Men vi treng ny rekrutte-
ring også, ingen tvil om det.

V/Torgunn Søyland Skoglund



Det Hvite Bånds blad 9 

Andakt

Vi har nettopp lagt bak oss et 
begiven hetsrikt år med verdens-
kongress i Stavanger som høyde-
punkt. Dessuten var det to jubileer 
som ble feiret, nemlig Det Hvite 
Bånds blad 100 år, og Riisby 50 år.  Alt 
dette burde ha gitt oss ny inspirasjon 
til å ta fatt på vårt arbeid i det nye 
året med glød og begeistring.
I Ap. 3,8 sier Gud «Se, jeg har satt 
foran deg en åpnet dør, og ingen 
kan lukke den til».  For en fantastisk 
invitasjon!  Han som åpnet døren går 
selv med oss inn i det nye, ukjente 
året, og følger oss skritt for skritt.  Det 
er både trygt og spennende, og vi 
trenger hans gode ledelse hele veien.
Det er ganske enkelt mulighetenes 
dør han har åpnet for oss!  Gud har 

allerede ferdiglagte gjerninger som 
ligger der og venter, og det er vår 
oppgave å finne den og ta fatt på 
oppgavene.   For en rett det er å være 
med i denne tjenesten! 
Ved jubilieet på Riisby trakk stedets 
prest en parallell til Jubelåret i den 
gamle pakt hvor bl.a. slavene skulle 
settes fri.  Han poengterte at nettopp 
dette har vært Det Hvite Bånds anlig-
gende i alle disse årene.  Hvor mange 
som er blitt satt fri fra syndens lenker 
i form av alkohol og andre rus midler 
har vi ingen oversikt over.  Men 
Jesus vet det, for det var Han som 
løste hver eneste lenke.  Og tenk på 
 verdien av en enkelt sjel!
Vi er dypt takknemlige for den vel-
kvalifiserte staben på Riisby som også 

Fylt av tro og mot og vilje, vigslet ved Guds ord og ånd,
Vil vi samles, vi er sterke, og vår sak er i Hans hånd

Som har kalt oss, signet, sendt oss, som har offerilden tent oss.
Glade løfter vi vårt merke, høyt og fritt, vårt ”Hvite Bånd”

Hele verden er vårt virke, alle land og folkeslag.
Du som stryer, gi oss styrke, gi oss tro og hjertelag.

Bønnering om land og riker, signet av Guds ord og ånd.
Varme kvinnehender foldet om vårt kjære ”Hvite Bånd.”

Det går en lysets hær ut over jorden på marsj mot alle ætter, folk og land,
De fikk sin dåp av Han som lyset tenner og følger dem og gir dem troens brann.

Og med Hans vigsel som dem kallet gav, som sendte dem og signet deres hender –
Flyr deres banner over alle verdens hav.

Noen vers fra en prolog til Det Hvite Bånd av 
Ingeleiv Seljevold Høvik, mor til Eldbjørg Holiløkk

formidler evangeliets frigjørende bud-
skap.  Det er stort å kunne tilby en 
rusfri livsstil med alle de fordeler som 
dette innebærer både helsemessig og 
sosialt.  Men størst av alt å få oppleve 
Guds kraft til et nytt og rikere liv.  
Jeg sender en varm hilsen til hver 
enkelt Hvite Bånds søster i vårt 
langstrakte land enten du er med 
i en forening eller er den eneste 
 representanten for Det Hvite Bånd på 
ditt hjemsted.  Du er en viktig person 
akkurat der hvor Gud har plassert deg!  

Må Gud rikt velsigne det nye året for 
oss, og gi oss nåde til å være trofaste, 
også i bønnetjenesten.
Godt nyttår!

Maria Molvik   

Til Det Hvite Bånd

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

Jeg har satt foran deg en åpnet dør

Det Hvite Bånds blad 9 



Det Hvite Bånds blad 10 

Landsmøte
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Program* for Landsmøte 
23-26 juni 2011, Tromsø 

SyDSPISSEN HOTELL
Torsdag 23 juni 14:00 Ankomst – registrering – servering
 16:00 Åpning av landsmøtet v/nestleder Aud Bodil Brekka
  Sang:  «De kommer fra øst og vest»
  Velkomst til Tromsø v/Kretsleder, Lillian Sandring
  Korstorg salme 146 og bønn for samvær 
  v/Styremedlemmer Anne Grete Olsen og 
  Jenny Kristiansen
  Sang:  «O Gud på Nåde»
  Verdens President, Sarah Ward
  Sang av Aud Karin Førland 
  Tale av Landsleder, Margaret Østenstad
  Sang:  ”Joyful, joyful”
  Bønn for samvær, Turid Giskegjerde   
 17:30 Øvelse for landsmøtekoret 
 18:00 Middag
 19:00 Lovsangs møte på St. Hans Aften
  Internasjonal innlegg – Guatemala og Russland
  Innlegg med Barn og Ungdomsleder Brita Nilssen +  
  Avd. ledere

Fredag  24 juni 06:00-08:45 Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 08:45 Andaktstund v/Anne Grete Olsen m/fl.
 09:00 «Unge og Forbilder» v/Gaute Nordbye prest i Kroken 
  Kirke, Tromsø
 09:45 Kaffe pause
 10:00 Landsmøteforhandlinger 
 12:00 12-bønn, Minnestund v/Aud Karin Førland
 13:00 Lunsj
 14:00 Landsmøteforhandlinger
  Pause 
  Innlegg: Informasjon om Riisby, V/Åslaug Mjøs 
  og Kåre Gravem
  Landsmøteforhandlinger 
 17:30 Øvelse for landsmøtekoret
 18:00 Middag 
  19:00 Festkveld v/Tromskrets – mye underholdning

Lørdag  25 juni 06:00-08:45 Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 08:45 Andaktstund v/
 09:00 Fagtema v/Jan Norum , overlege på kreftavd. 
  UNN «Rus og Livsstil»
 09:45 Kaffe pause
 10:00 Tur
 13:00 Lunsj
  Landsmøteforhandlinger  
 18:00 Middag
  Landsmøtefest, v/tale av Edel Nordby 
  Verdenspresident,  Sarah Ward spille. Kor.
  

Søndag 26 juni 06:00-0845 Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 09:00 Hilsener og takk 
 11:00 Gudstjeneste i «Ishavskatedral» ?Landsmøte kor 
  Intimering ved Landsleder 
  Lunsj og avreise

* Foreløpig program - hjertelig velkommen!
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Under Landsmøtet i Tromsø vil vi invitere dere med på en tur gjennom Tromsø by.  Vi får en fantastisk 
festlig guide med oss som vil fortelle om byens utvikling, om kjente steder og om kjente mennesker.  
Turen vil gå gjennom Universitetets område forbi den botaniske hagen, som dere burde spandert en 
ekstra dag på, bare den.  Turen går videre forbi UNN, Universitets sykehuset i Nord Norge, gjennom 
boligområdene, og hvis ønskelig gjennom tunellen under Tromsøy sundet, slik at folk kan se byen fra 
den andre siden.  Med busser kan en nemlig kjøre der personbiler ikke har tillatelse til å kjøre.  Siste 
stopp blir Elverhøy kirke, som er den eldste kirken i Tromsø. Den har vert flyttet på 2 ganger.  Dit regner 
vi med å komme slik at vi kan ta 12 – bønnen for lørdagen, før vi da setter kursen ned til hotellet til lunsj og videre arbeid.
Gled dere! 

VELKOMMEN TIL TROMSØ !

Jenny Kristiansen

Tur i Tromsø

Søsterhilsen fra 
Jenny Kristiansen (Kretsleder Lillian hilser også!)

DET HVITE BÅND LANDSMØTE
SYDSPISSEN HOTELL,TROMSØ  23-26 JUNI 2011

PÅMELDING 

Vennligst bruk TRyKK bokstaver.

Navn: __________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________   Email: /Tel: _________________________

Jeg representerer_________________________________________________________________ (med/uten) stemmerett

Landsmøte koster: 
Pakkepris per person inkl. Påmeldings gebyr* kr. 300, 1 rom med 3 senger for 3 netter og alle måltider.kr. 2963
Pakkepris per person inkl. Påmeldings gebyr* kr. 300, 1 rom med 2 senger for 3 netter og alle måltider kr. 3263
Pakkepris per person inkl. Påmeldings gebyr* kr. 300 på enkelt rom kr. 3855.
Turen: kr. 200 i tillegg.

Bank kontonr.: til kontonr. 3361.13.27825
  Det Hvite Bånd Int. v/Margaret Østenstad, Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik.

Depositum:   Påmeldings gebyr* kr. 300 (ikke refundert) innen 22 mai, 2011       
Rest beløp:   innen 10 juni, 2011. 
Ved frafall ble alt refundert minus påmeldings gebyret.

 JEG ER DIABETIKKER   VEGETARIANER   JEG TRENGER EN Å DELE ROM MED

 JEG ØNSKER ET DOBBELT ROM OG DELER ROM MED  _________________________________________________

 JEG ØNSKER ET TRIPLE ROM OG DELER MED ________________________________________________________

                ____________________________________________________________________________________________

 JEG ØNSKER Å VÆRE MED PÅ TUREN

Sender til:  Det Hvite Bånd Landskontoret, Torggt. 1, 0181 Oslo senest 10 juni, 2011. 

(Krets/forening)
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Utdanning Avd.
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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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Torgunn Søyland 
Skoglund
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Mange 
barn og unge i dag blir mobba 
på internett og på mobil-
telefon.  Det er en stygg uvane 
og dessuten straffbart.

Mobbing er veldig vanlig via 
nett og sms.  Dette er et stort 
problem for barn og ungdom i 
alderen 9 til 17 år.  Facebook, 
Blogg, Formspring, Nettby og 
MSN er noen av de vanligste 
stedene å nettmobbe.

Dette sier Sandra og Selma 
som diskuterer mobbing på 
nett: 

«Jeg skjønner ikke meningen 
med mobbing, og heller ikke 
hvorfor folk gjør det!» sier 
Sandra. 

- «Nettmobbing kan 
føre til angst senere i livet, 
og mange mennesker blir 
påvirka av det. Mange ung-
dommer, særlig jenter, kan 
utvikle spiseforstyrrelser og 
få store problemer!

- «Heldigvis ikke så 
 vanlig på vår skole!» sier 
 Selma, «men jeg vet om 
de som har fått kom-
mentarer på utseendet 
sitt og for dialekten sin 
og fått kallenavn over 
internett, og det er 
ikke gøy!»

STÅ FAST •   VELG DET RETTE •  HUSK IKKE  MOBB

Vi i Det Hvite Bånd vil hjelpe deg til å forstå at alkohol og stoff, sigaretter og tobakk er skadelig 
for kroppen din.  Vi vil hjelpe deg til å være sterk og si NEI når noen prøver å få deg til å gjøre 
noe galt.  Vi vil hjelpe deg til å stå imot press fra andre.  

Både Sandra og Selma  
anbefaler barn og unge å 
gå inn på nettstedet: 

www.dubestemmer.no
og lese hva de skriver om  
mobbing på nett.

D IG ITAL  MOBB ING

Sandra og Se lma

Det Hvite Bånds blad 13 



Ordspr. 13,20 «Søk lag med de vise, så blir du vis. Den som er sammen med dårer, går det ille.»

Ordspr. 18,24: «Venner kan ødelegge for hverandre, men en kjærlig venn er nærmere enn en bror.»

IKKE SKREM ELLER GJØR NARR AV ANDRE

VÆR EN VENN ISTEDENFOR VÆR EN VENN ISTEDENFOR

IKKE SKREM ELLER GJØR NARR AV ANDREF
I
N
N 
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Det skal være minst 20 forskjeller i bildene ovenfor.  Se godt etter om du ikke kan finne de alle.

Se lmas 
   v i tser  og gåter

1. Hvorfor er det farlig å gå tur i skogen 
om våren? 

2. Hvilket tau kan ikke knyttes? 

3. Hva er forskjellen på en elefant og en 
loppe? 

4. Hvordan lokker man til seg en kanin? 

5. Hvorfor har kua bjelle? 

1. For da skyter bladene i været.
2. Et fortau.
3. En elefant kan ha en loppe, men en loppe kan ikke 
ha en elefant.
4. Du legger deg bak en busk og lager gullerotlyder.
5. Fordi hornet ikke virker.

Mor sa til Ole: Hvorfor holder du 
katten i halen?  Jo, fordi 
den er så sinna i andre enden.

Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket!

(>
V ikt ig  med gode venner
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Oppskrift på mat fra mange land

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.

MANGO DRIKK
2 kopper  mango i biter
¼ kopp sukker
1ts raspa appelsinskall
1 ½ kopp vatn
1 kopp appelsin juice
½ kopp lime juice  

Sil eller mos mango bitene. Varm opp sukker, 
appelsinskall og vatn til sukkeret er oppløst. Ha 
i appelsin- og limejuice og mangomosen.  Avkjøl 
og ha i isbiter.  Server det i fancy glass!

Tante Johanne sine 
oppskrifter fra Barbados

KOKOSKAKER       
2 ½ kopp kokos 
1 ½ kopp sukker

Varm opp sukkeret sammen med ½ kopp vatn.  
Når sukkeret er oppløst har du i kokos.  La det 
koke forsiktig mens du rører slik at det ikke 
brenner fast i bunnen. La det koke til blandin-
gen er stivnet. Ta en skje og lag avlange boller 
som du legger på et bake papir (ca 12 stk) til å 
tørke litt.  Du kan ha i konditorfarge hvis du vil 
ha farge på bollene.  

Charlotte Hingston/Jill Walker`s Cooking in Barbados
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STÅ IMOT FR ISTELSER

Minneord: Ordspråkene 1,10: 

«Mitt barn, når syndere lokker deg, så si ikke ja!»

Fargelegg 
hvert område med 

en prikk i, så finner du hva 
du skal svare når du blir 

fristet til å drikke alkohol, 
bruke narkotika, røyke 

eller spille.
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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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Barn og Junior Avd.
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Brita Nilssen
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Sosialtjeneste Avd.
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Sosialtjeneste  avdelingen på verdens-
plan i Det Hvite Bånd med sine mange 
aspekter har alltid vært en viktig del 
av vår organisasjon.   Rapportene som 
kommer fra de forskjellige medlems-
land om dere sosiale engasjement er 
inspirerende lesning.  Min oppgave 
som leder av denne avdeling i Norge 
er å formidle noe av den informasjon 

jeg får tilsendt og rapportere tilbake 
om vårt arbeid.
Drevet av Kristi kjærlighet ser de 
utallige muligheter til å tjene sine 
medmennesker.  De tar seg av rus-
misbrukere, fattige familier, flykt-
ninger, fanger, ensomme, syke og 
gamle.  Listen kan forlenges i det 
 uennelige, for ”kjærlighet opp-

finnsom gjør, Gud vil åpne meg en 
dør.  Med en glad jeg vil meg glede.  
Jeg til trøst vil være rede.  Virke sådan 
i det stille, det var det jeg gjerne 
ville”.   I dag er Blomstermisjonen en 
del av Social Service Department og 
det var Jennie Cassiday som begynte 
dette arbeidet.  Les om henne.

Maria Molvik   

Jennie var et aktivt barn i USA på 
midten av 1800 tallet. Hun hadde 
et sorgfritt liv og var elsket av sin 
familie. Denne kjærligheten ønsket 
hun å dele med barn som ikke var så 
heldige som henne.
På en reise som ung jente, fikk hun 
høre om en lærer som hadde funnet 
en måte å lyse opp tilværelsen for 
fattige barn i klassen. Læreren hadde 
fått tillatelse til å plukke blomster og 
gi dem til barna. Ansiktsuttrykket til 
det enkelte barnet da blomsten ble 
mottatt, fikk læreren til å skjønne 
at bare et lite tegn på kjærlighet og 
omtanke kunne bety mye for å ta bort 
mørke og nedtrykthet.
Før Jennie kunne returnere hjem med 
denne ideen, ble hun usatt for en 
tragisk ulykke som gjorde at hun ikke 
lenger kunne sitte oppreist eller gå. 
Selv om hun nå var lenket til sengen, 
gav hun ikke opp. Etter å ha meditert 
over Guds ord og bedt om Guds hjelp, 
innså hun at hun fremdeles kunne ha 
en ”Blomstermisjon”. Skjønt hun ikke 
kunne gjøre arbeidet selv, kunne hun 
være planlegger, og andre ville hjelpe 
henne med gjennomføringen.

PÅ Jennies anmodning organiserte 
Kristne Kvinner i byen hennes en 
Blomstermisjonsklubb og begynte å 
fullføre visjonen. Nyheten spredte 

seg snart til andre byer hvor Kristne 
Kvinner opprettet Blomstermisjons-
klubber.
Jennies by installerte en telefon ved 
sengen hennes for å hjelpe henne. 
Flere frivillige ble involvert. Snart kom 
andre til Jennies seng og fortalte om 
velsignelsene de hadde fått gjennom 
hennes prosjekt.

I 1882 hadde den nasjonale 
 foreningen for Det Hvite Bånd møte 
i  Louisville, Kentucky, Jennies by. 
 Frances Willard besøkte henne, og 
som et resultat av dette ble det stiftet 
en ny avdeling i Det Hvite Bånd. Av-
delingen ble kalt Blomstermisjonen. 
Jennie ble den første nasjonale leder 
for denne avdelingen. Deretter intro-
duserte Frances Willard avdelingen 
for Verdens Hvite Bånd, og Jennie ble 
utpekt til Verdensleder for avdeling 
Blomstermisjonen. Hun fortsatte i 
denne stillingen til sin død i 1893.
Dette ble sagt om Jennies liv: ”På 
tross av en ødelagt kropp har hun fått 
bli til velsignelse for millioner. Hun 
har virkelig lagt bak seg tragedien og 
lyktes i å oppnå sitt dypeste ønske 
om å bli til velsignelse for andre rundt 
omkring i verden..”

I dag er Blomstermisjonen en del av 
Social Service Department. Jennies 

fødselsdag, 9. juni, er en spesiell dag 
for å gi friske blomster til innestengte 
og andre som er i behov av trøst. Fest 
et skriftord til buketten med Det Hvite 
Bånds navn på kortet.   

Jennie CASSIDAY og Blomstermisjon

Katy Troccoli

Bring lys til verden

Det finnes et lys i hver sjel
Noe brenner med flamme så klar
Noe er mørkt og kaldt
Det er en glød som skaper ild
Tenner sitt lys, danner sitt hjem.
 
Vi er en familie med flammende 
hjerter
Vi løfter våre lys og himmelen blir 
klar
Vi ber til vår Far ”I Jesu navn,
Gjør oss til fyrlykt i mørkeste timer”

Bær ditt lys. Løp mot mørket 
Søk de hjelpeløse, sviktede og  
fattige
Hold høyt ditt lys så alle kan se det 
Grip din lykt, gå ut; lys opp din 
verden.
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Familie Avd.

Formålet med familie-arbeid i 
Det Hvite Bånd (Home Protection 
 Department) er å styrkja kristne 
verdiar i familien. Vi vil opp muntra 
 familiemedlemmer til å hjelpa borna 
alt frå dei er små,  slik at dei kan  
utvikla ein livsvarig holdning til å 
sei nei til alle rusmidler  gjennom 
WCTU (DHB) sitt program.  Familie-
prosjektet vil vera ein pådrivar for 
bruk av alkohol frie drikkevarer i fest 
og hyggeleg lag. Frå 2011 er under-
teikna bedt om å vera avdelingsleiar 
for familieprosjektet  i DHB i Norge 
inntil vidare.

Program for førskuleborn
Gjennom kjærleik til og omsorg for 
born, vil Det Hvite Bånd  oppmuntra 
foreldre til å læra borna at det er 
verdifullt å leva rusfritt,  og leva med 
Gud. Gud har gitt foreldre denne 
 mulighet at små born er opne for å 
læra av modellar og ta imot lærdom 
av det dei ser og høyrer. 

Kva er ein familie?
I vårt samfunn er det i dag mange 
typar familier. Uttrykket brukes både 
om personar som bur åleine, og 
om dei som bur saman med fleire. 
Ekteskapet er ei gudgitt ordning 

Familieprosjekt  i regi 
av Det Hvite Bånd

Åslaug Mjøs
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mellom mann og kvinne, og er det 
gode grunnlaget for å danna familie. I 
utgangspunktet er ein god familie  ei 
gruppe som støttar deg og bryr seg 
om deg. I somme tilfelle fungerer fa-
milien motsett, og mykje vondt kan skje.  
Kjærleik og truskap legg grunnlag for 
ein god familie,  helse og livssyn har 
stor innverknad til vondt og godt. 

Ein familie som bed saman, 
hentar styrke til å halda saman. 
Den største tryggleik ein familie 
kan ha, er å ha sitt fundament 
i Kristus.  Borna må få gå på 
søndagsskule, og delta i kristne 
barne- og ungdomsgrupper. 
Born og vaksne kan vara saman 
på samlingar om Guds ord.

Felles måltid er eit møteplass  for 
familien, der alle kan sjå kvarandre og  
ha kontakt.. Når situasjonen er roleg 
og trygg ved bordet, kan slike stunder 
føra til at ungdom tar avstand frå å 
bruka rusmidler.

Når dei får erfara eit godt rusfritt 
felles skap, er det ei god niste å ta med 
ut i livet.

Ta vare på ein open kommunikasjon i 
familien, ved å snakka saman med alle 
i familien om ting som angår familien. 
Gløym ikkje å lytta til kva dei yngste 
har å seia. Kanskje treng dei hjelp til å 
formulera sine tankar og idear. 
Det er nyttig for alle born, særleg 
for tenåringar, å ha i det minste ein 
 påliteleg vaksen person utanom 
 familien som han/ho har tillit til.

Sunn mat og trim gjev helse og styrke i 
kropp og sjel. Det kan føra til eit ynske 
om å gjera gode valg.

Hjelp barnet ditt til å bruka Internet 
på ein trygg måte. Vær tydeleg på at 
han/ho ikkje skal møta nokon som 
barnet er blitt ”venner” med på nett. 
Bli einige om ein kontrakt for bruk av 
Internet, og lær barnet ditt å skilja 
mellom rett og vrangt, skilja mellom 
godt og vondt.

Internet –avhengighet kan vera ein 
tvangs-tilstand, sameleis som når dei 
med alkohol-avhengighet eller spille-
avhengighet  ikkje klarer å stoppa 
aktiviteten.

Dei som feirar og hygger seg med 
alkoholfrie forfriskningar,  får gode 
opplevingar og gode minne!
Bruk vakre glas, og dekk bordet slik 
den aktuelle aldersgruppe likar det 
best. Bruk frukt av god kvalitet, og 
velg gode blandingar.  Eksperimenter 
med blanding av juice og kolsyre-
haldig drikke, med isbitar. Pynt med 
skiver av frukt , sugerør, langskafta 
tynne skeier, høge glas, gjer det 
 vakkert.

Fortel til vaksne om alkoholfrie drikke-
varer som er på markedet no, og 
oppmuntre dei til å prøva noko nytt.

Åslaug Mjøs, avd.leiar,
Familieprosjekt i DHB.
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Verden Rundt
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Prosjekt i RUSSLAND

«Vi takker og priser Vår Herre som 
 alltid hjelper oss å finne nye mulig-
heter for vårt arbeid og våre akti-
viteter.  Dette året har vi hatt flere ar-
rangementer som 4. kongress for DHB 
i Indonesia, valg av styremedlemmer, 
sanggudstjenester sammen med 

18 sanggrupper og kor fra kirkene i 
Salatiga.  Det var i forbindelse med 
nasjonaldagen vår. Vi har arrangert 
seminar og undervist om narkotika, 
alkohol og sigaretter, HIV/AIDS og 
prostitusjon.  Dette sammen med 4 
avdelinger fra Salatiga, Ambarawa, 

Yogyakarta og Gunung Kidul. Vi har 
fått gitt hjelp til ofrene etter utbrud-
det i Merapi der vi har samlet inn 
penger, klær, ris og mange andre ting 
de trenger. Vi har laget mat til ca 700 
personer.  I tillegg driver vi hjelpe-
arbeid sammen med regjeringen og 
andre NGO ( Ikke statlige organisa-
sjoner).  Ja, vi i Det Hvite Bånd her i 
 Indonesia er svært glade for å kunne 
få være til hjelp for andre mennesker.»

Det Hvite Bånd  fortsetter å sponse et prosjekt i 
Nikkel, Russland, drevet av Tamara Aristova.

Her er brev fra INDONESIA
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 ”Vi hadde en flott avholdsfest i vår lokale kirke, 
der omkring 89 kvinner fra 200 lokale forenin-
ger var med å deltok i møtet.  Vi serverte kaffe 
og snacks til hele forsamlingen etter møtet.  22 
babyer er blitt opptatt gjennom en flott små-
barn/baby seremoni. Vi har hatt en dag med 
YTC (Ungdoms Avholds Lag) ungdomsretreat, 
med konkurranser og samtale om arbeidet vårt 
i Det Hvite Bånd.  Vi har fått program kit som vi 
har delt med Avholdslagets sine ungdommer. 
Vi har endelig fått ro og fred i organisasjonen, 
etter mange år med uro, skapt av en person. 
Tilslutt tok familien til vedkommende person 
affære og bad henne slutte.  Vi takker dere for 
trofast bønn og omsorg.” 

En hilsen fra dr. Sheela Lall. INDIA 

FINLAND
Irja Eskelinen, General Sekretær for 
Det Hvite Bånd i Finland har sent noen 
bilder tatt fra 2010.  Dette bilde er 
fra Liisankatu der oversøster og en 
sykepleier er pensjonert.  Det andre 
bildet er fra en håndarbeidsgruppe 
som sender babyjakker osv. til Etiopia.  
Medlemsland fra Stillehavsøyene får 
også hjelp med brosjyre materiell fra 
Finland. 
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Bestill nå!

Kr 100,-
inkl. porto

Kr 100,-
inkl. porto
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Eva Unsgaard Trobe

Hilsen fra Landskontor

Kjære alle!

Følg med avisinnlegg og send inn til bladet

Nå går det heldigvis mot våren. Det har vært en  meget 
lang vinter synes vi her i ”tigerstaden”. Men nå ser vi 
fremover mot sommer og vårt store arrangement i 
 Tromsø. Landsmøtet 23. til 26. juni på Sydspissen hotell. (sett av datoen) Fint 
om du melder deg inn så fort som mulig, slik at vi har oversikten.  Her går det i 
ett med forberedelser av forskjellige slag, årsmeldinger, Olafiafond, fore spørsler 
om kretsmøter, besøk o. l. Alt må i boks.   Vi må be om at vi får et godt og 
 minnerikt landsmøte. Ta med en positiv innstilling og masse godt humør og vær 
hjertelig velkommen. For Gud Heim og Alle Folk.

Eva Unsgaard Trobe
Fung. org. sekr.
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Medlemsnavn Gruppe/krets Vervet av  
Louise Kartevold Bekkeheien Nærbø Møyfrid Nyærheim
Anne Marie Byberg Espedal Klepp Egen
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Aud Karin Førland

Nye medlemmer og gaver

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

Minnegave
Fra Nils Håjem, Ellingsøy, Kr 1000 etter kona Jenny Håjem.

Hjertellig 
takk!

Mottatte gaver til prosjekter
Randaberg HB har gitt kr 13 000,00 til følgende prosjekter i Det Hvite Bånd:

Guatemala 2010 Kr  5000,00          
  2011 Kr  2000,00 

Russland 2010 Kr  2000,00
  2011           Kr 4000,00

Til Russland prosjekt Kr 17 200  fra District of Toronto, Canada

Jubileumsgaver er mottatt fra følgende:                  

Marta Helen  Skeie Hisdal Kr  500
Elisabeth Tjeransen kr. 500
Solveig Vatland kr. 1000
Borgny Velstad kr. 1000

Vi takker 
hjertelig!

Nye medlemmer
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Kretser og Foreninger
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Elevene sitter stille
når Terje Forsberg
forteller sin sterke
livshistorie.
● ELIN FRISCH SELÅS • 35 98 67 68
Budskapet til skoleelevene er
at det går an å bli lykkelig og
leve med et handikap som er
med en hele livet. 

Han sikter da til overgrep,
som to-tre elever i hver klasse i
snitt har opplevd.

Forsberg innleder alltid fore-
dragene med å fortelle om
hvordan han ble sviktet av alle
rundt seg. Om hvordan det var
å ha en far som var alkoholiker
og voldelig, ingen venner på
skolen, og hvordan det var å bli
erklært evneveik av en lærer.

Det viste seg at læreren tok
feil, Forsberg lærte å skrive for
ti år siden, og fikk i 2003 erstat-
ning fra Staten for tapt barn-
dom.

Åpner sår
– Det er som å åpne sår å fortel-
le livshistorien, men jeg gjør
det for de to-tre jeg vet er i hver
klasse, forteller Forsberg som
hevder at verken barnevern el-
ler skolen i Norge fungerer.

– Skolen fungerer for 97 pro-
sent, men det er liten prosent
som ikke har det bra. Og disse
har ikke skolen og barnevernet

ekspertise til å fange opp, me-
ner han.

Bestselger
Forsberg ga i 2007 ut boka «Al-
dri for sent å bli et lykkelig
barn», som er hans selvbiogra-
fi.

– Boka omhandler tiden helt
fra jeg ble født, oppveksten i et
alkoholikerhjem og hvordan
jeg har tatt tilbake livet uten å
være bitter. Boka er trykket i
sju opplag, og er blant annet
pensum ved lærerhøyskolen i
Bergen.

I mars kommer bok nummer
to, «Mannen som ble lykkelig»,
som er kritikk av skole, LO og
barnevern, med hans løsning
på det han kritiserer i boka.

Mobberen en stakkar
– Rus er en bivirkning av mob-
bing. 35.000 norske barn mob-
bes i skolen hver uke, og 100
mennesker tar livet sitt hvert
år som følge av mobbing, sier
Forsberg som oppmuntrer hver
klasse til å melde fra dersom
noen blir mobbet.

– Hvis noen holder på å druk-
ne, gjør man noe. På samme
måte må det være med mob-
bing. Det er ikke sladring å mel-
de fra om at noen plages, kon-
staterer han.

Og legger til at i «oppskrif-
ten» for mobbing er det tre ting

som skal til; mobberen, den
som blir mobbet, og de som ser
på. 

– Det vondeste var da de fine
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Juleshopping
SANDEFJORD - STRØMSTADSSSASSSS

Bilpakke

BILPAKKE
1 bil + 5 personer 

fra kr 125,-
for Color Club medlemmer, 
fra kr 175,- for ikke medlemmer
1 bil og inntil 5 personer én vei. Tillegg for bil over 
2 meter høy/5 meter lang. Spesielle betingelser gjelder.

810 00 811 • colorline.noSA
D-
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AFTER EIGHT
Pris pr. stk 44,90

2 stk for

79,90

Pr. kg

kr 

17,90

RIBBE
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e 

49

HOLMEGAARD

Alle juleprodukter

- 50%

FIDUZ

Vinbeholder

KUN KR 399,-
Verdi i Norge kr 799,-

KAREN BLIXEN

Alle juleprodukter

- 50%

Pulsklokke
2 i 1

KUN KR 199,-
Førpris om bord kr 399,-

JVC

Pocketkamera

KUN KR 799,-
Førpris om bord kr 1 199,-

Gyldig 26.11.-23.12.

Sterkt møte 

Det jobbes med 
alternative tomter 
til sentrumsbarnehage 
i Kragerø.
● ELIN FRISCH SELÅS • 35 98 67 68
– Det har vært en intern ar-
beidsgruppe som har sett på
ulike alternative tomter, opply-
ser rådmann i Kragerø Ole
Magnus Stensrud.

Han kan bekrefte at huset
som er til salgs ved siden av Si-
ritun barnehage er ett av alter-
nativene, men vil ikke gå i nær-
mere detaljer om de andre
alternativene siden man er
midt i en utredning.

– Saken vil være ferdig i janu-
ar, og målet er at den vil kom-
me opp til behandling i kom-
munestyret 3. februar, legger
han til.

BARNEHAGESAKEN:
Foreldrene krever svar, men
med unntak av Helle Hogners
leserbrev i dagens avis, har
ingen politikere tatt til orde
etter KVs oppslag torsdag.

RÅDMANN: Ole Magnus
Stensrud. ARKIVFOTO

Jobber med utredningen

I SANNIDAL: Elevene i Kragerø har hatt besøk av Terje
Forsberg.  Her ser vi 10. klasse ved Sannidal ungdomsskole.

jentene sto og lo av meg. Det
gjorde mer vondt enn selve
mobbingen, forteller Forsberg
som vil at elevene skal være be-

visst på dette. Lager man støy
for mobberen ved å ikke være
tilskuer, er det ikke så interes-
sant å mobbe. Mobberen er ofte

en stakkar som ønsker opp-
merksomhet, mener han.

Det er Hvite bånd som har
sponset ungdomsskoleelevene

i 8., 9. og 10. trinn på Sannidal
og Kragerø ungdomsskole med
foredraget.
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for elevene

ETTERTRAKTET: Terje
Forsberg holdt 300 foredrag
landet rundt i 2008. Kona
Grethe (bak) er alltid med.

Målet for innsamlede
midler til å restaurere
Skåtøy kirkes orgel er
nådd. Men arbeidet blir
dyrere enn antatt.

● VIDAR PAUS-KNUDSEN • 35 98 67 71
– Derfor må vi fortsette inn-
samlingen og satse på å klare
rundt ett hundre tusen kroner
til, forteller orgelkomiteen.
Den startet innsamlingen i
mars og hadde som mål å få inn
300.000 kroner. Det er blitt  mer,
315.000 kroner.  Men  også kost-
naden har økt.

–  Alle anbudene var høyere
enn  anslått. Det anbefalte er på
875.000 kroner, 275.000 kroner
over det vi har medregnet de
300.000 som rådmannen har pri-
oritert i kommunens budsjett. I
tillegg vil elektriske arbeider
og forhåpentlig maling av or-
gelhuset koste. Totalsummen

blir nok opp mot millionen.
Derfor trenger vi enda mer
penger, framholder orgelkomi-
teen.

«Rørt og begeistret»
Den har godt håp om å nå det
nye målet. Stor giverglede fra
lag, foreninger og private  har
«rørt og begeistret» komiteen,
og SV vil foreslå å øke kommu-
nens bidrag til en halv million,
røper Arnfinn Jensen. Han tror
toneangivende partier vil støt-
te dette. 

Tre norske, et tysk og et
sveitsisk firma leverte anbud. 

– Så vidt stor interesse, også
fra utlandet, viser at Hollen-
bach-orgelet på Skåtøy er et
historisk klenodium og betyd-
ningsfullt blant orgelkyndige,
framholder  organist Fjellheim.

– Nå kan under halvparten
av orgelet brukes. Restaure-
ringen vil kunne kvalitetssikre

musikken ved kirkelige sere-
monier, og bidra til å utvide
konsertvirksomheten samt be-

rike det lokale musikkmiljøet,
tilføyer hun.

Orgelskomiteen består av de

to nevnte samt Bjørg Ellegård
Andersen, Eli Bråtømyr Dipp-
ner og Vidar Ødegaard.

MÅ HA MER: De må fylle opp pengeskapet enda mer: Fra v. Gunvor Fjellheim, Bjørg Ellegård
Andersen, Eli Bråtømyr Dippner og Arnfinn Jensen (Vidar Ødegaard var ikke til stede). 

Nådde orgelmål, men er ikke nok

Måndag 1.november bad Kari 
Inger Straume, leiar i Volda DHB 
inn til DHB møte i heimen sin, og 
det vart ein svært trivelig kveld.  
Ho hadde bedt inn DHB systre 
frå Ørsta og Sæbø saman med 
dei frå Volda.  Turid Giskegjerde 
kom  frå Giske for å vera saman 
med oss.  Med ekstra innbedne 
frå Volda vart vi over 20 damer 
samla.  Kari Inger ynskte oss alle 
varmt velkomne, og Irene Nygård 

Støyle hadde opningsandakt til 
oss.  Ho fortalde og litt om livet 
sitt.  Så fekk Turid Giskegjerde 
ordet, og ho fortalde levande og 
inte ressant om den hyggelege 50 
års festen som ho hadde teke del i 
på Riisby Behandlingssenter.  Det 
er så godt å få høyra om alt det 
gode Riisby gjer for pasientane 
sine og deira pårørande.
Vi fekk servert nydelig kaffi og 
flotte kaker, og det var hyg-

geleg å få dela tankar og 
erfaringar saman.  Kari Inger 
snakka  orienterte.  Tilslutt fekk 

 Solbjørg Leite ordet og tonane.  
Det var så oppbyggande å høyra 
dei gode gamle musikklags 
songane med gitarspel til, og 
avslutningsandakta gjekk oss alle 
til hjarta.
Vi køyrde heim med takk i hjarta 
til Gud og til Inger Kari Straume 
som hadde samla oss til ein slik 
gild og minnerik kveld.

Kjellaug Hustad

Det Hvite Bånd i Kragerø tok initiativ til at Kragerø Ungdomskole og 
Sannidal Ungdomskole fikk besøk av Terje Forsberg. Han er forfatter 
av boken «Aldri for seint å bli et lykkelig barn». Selvopplevd mobbing 
og rusmisbruk i barndommen fikk et ansikt -- 7, 8 og 9 klassene ved 
de 2 skolene fikk en gripende og sterk opplevelse! Det Hvite Bånd i 
Kragerø hadde samlet inn penger op møter rundt på små Bedehus i 
distriktet, samt at Ruth Veivåg Jensen satte i gange en utlodning som 
gjorde dette besøket mulig. Ca. kr. 6000 kostet det og de timene var 
verd hver krone. Dette bør bli en årlig tradisjon!  

ABB

Møte i Volda Hvite Bånd

Kragerø Hvite Bånd

En rose til 
Kragerø 

DHB for 
inspirerende 

innsats!
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Haugaland Krets av Det Hvite Bånd 
hadde sitt Kretsårsmøte 2. september 
2010 i Sagvåg bedehus.
Leder av Stord Hvite Bånd, Brita 
Nilssen åpnet møtet med Hebr. 13,8 
og ba for samværet.  Brita, sammen 
med Irene Naustdal og Dagrunn 
Fauskanger hadde ordnet med alt det 
praktiske og det var en fornøyelse å 
gå til fint pynta festbord.
Kretsleder, Aud Karin Førland takket 
for velkomstordene og for at alle fikk 
komme til Stord/Sagvåg.
 
Vi var 32 fra ulike foreninger samlet 
og var veldig glad for å ha lands-
styrets representant, Anne Grete 
Olsen med oss.  Anne Grete sa at hun 
var stolt av å være Hvite Bånd søster, 
samtidig som hun minnet oss om 
Salme 121 – hjelpen kommer når vi 
trenger den.  Det var gjennomgang av 
Handlingsplanen. Viktighet med nye 
medlemmer ble understrekket, samt 
besøkstjeneste og blomstermisjon.

Etter fellessang «En underfull Frelser 
jeg eier» sang «Hvitveisene» to sanger 
før Kretsleder hadde minnestund.  
Hun leste fra Joh. Åp. 21 1-7 og 
tente lys for 9 søstre som hadde fått 
 hjemlov.  «Hvitveisene» sang «Jag har 
hørt om en stad».  Årsmøte sakene 
blir behandlet på en effektiv og grei 
måte.  Etter valget ser Kretsstyret 
slik ut: Kretsleder/kasserer: Aud 
Karin Førland; (Nestleder): Margaret 
 Østenstad; (Sekretær) Bjørg Østevik; 
Styremedlemmer: Brita Nilssen og 
Irene Naustdal.  Varamedlemmer: 
Ruth Sørbø og Margit Særsten. 
Revisor: Dagrun Fauskanger.

Brita Nilssen fortalt fra Inter nasjonalt 
arbeid i Guatemala og Russland.  
Under festmøtet fikk vi nydelig sang 
av koret Hallelu-Adonai.  Lands-
leder Margaret Østenstad holdt en 
 glimmerende avholdstale for oss.  
Hun også vitnet om Guds nærver i alle 
situasjoner og at bønn forandrer ikke 
bare situasjoner, men også de som ber.

Han går også ved vår side 
i dette viktige avholds-
arbeidet vi er med i.  Bilder 
fra Verdenskongressen ble 
vist og det var inspirerende 
for oss alle både å se og 
høre, særlig for de som 
ikke hadde hatt anledning 
til å være tilstede under 
kongressen.  

I talen sin tok Margaret fram Rent 
vann prosjekt. Kvinner i Afrika må 
lage alkoholholdige drikker fordi 
vannet er forurenset og er årsak til 
mange ulike sykdommer. Hun nevnte 
også FAS (farer med å drikke alkohol 
under graviditet) og skadene som 
alkohol forårsaker i hjernen på små 
barn.  
 
Hun avsluttet med et bilde «Hva 
er håp? «Håp er en lysstripe under 
en dør i en mørklagt rom».  Vi i Det 
Hvite Bånd kan være den lysstripe 
for  menneske som sliter med rus-
avhengighet.  Stå på!

Kretsleder, Aud Karin gratulerte Brita 
Nilssen som ble valgt til 2. Verdens 
Visepresident og Margaret Østenstad 
som ble valgt til en siste 3 år periode 

som Verdens Organisasjonssekretær.  
Vi i Haugaland Krets er så stolt av å ha 
to i Verdensstyret!

Til slutt kom de 8 fram som hadde 
deltatt på Verdenskongressen.  De 
fortalt om den fantastiske opp-
levelsen det hadde vert å møte 
søstre fra hele verden og oppleve 
fellesskapet. En stor takk til Margaret 
som hadde oversikten og hånd om 
det meste, både før, under og etter 
Verdenskongressen.  «Med hjelp fra 
mine venner» tilfører Margaret.   

Så en takk til damene i Stord Hvite 
Bånd som laget i stand en fantastisk 
dag for oss i kretsen. Gud velsigner 
dere alle.    

Bjørg Østevik, referent

Haugaland Krets
Kretsårsmøte

Kragerø Hvite Bånd

Damekoret Hallelu Adonai.

Blide damer fra Fitjar.
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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: .............................................................................................................................................................................

99. ÅRGANG NR. 8 2009

Det Hvite Bånd
«for Gud, heim og alle folk»

#

Hva er Det Hvite Bånd

– en rusfri verden

Det Hvite Bånd er en kristen avholds-
organisajon for kvinner, tilslutta 
WWCTU, World Womans Christian 
Temperance Union, Verdens kristne 
avholdsorganisasjon for kvinner. Vi 
arbeider for en rusfri verden.

Den blei starta i USA i 1874 av Frances 
E. Willard, og er den eldste fri villige 
kvinneorganisajonen i verden, som 
har eksistert utan opphold sida 
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 foren-
inger og lag, spredt over heile landet.
Vi samlast alle under mottoet:
 ”FOR GUD, HEIM OG ALLE FOLK.”

Det er 3 ting som alltid har kjenne-
tegna organisasjonen: 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 vart kjempa for fra starten 
av, som stemmerett for kvinner og 
minoriteter, vern av kvinner og barn 
som har vorte misbrukt,
* 8 timers dag,
* lik lønn for likt arbeid,
* mot barnearbeid,
* statlig hjelp til utdanning og barne-
hager,
* Fengselsreformer og
* fredelige demonstrasjoner for fred 
i verda.
I 2007 og for åra framover har Det 
Hvite Bånd på agendaen skade-
verknad av tobakk, fosterskade pga 

alkohol, unges drikkekultur og spile-
avhengighet.
Vi har gitt økonomisk støtte til 
ungdoms arbeidet.  Derfor vil vi opp-
fordre 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 
tilstede i sitt eget liv!” Et liv i rus fratar 
deg den muligheten. Så vær tøff du 
som er ung, sei nei til rus!

Vær hjertelig velkommen i Det Hvite 
Bånd. 
 Red.

Vis vi er stolt! Vis vi er glad!

Det Hvite Bånd – En rusfri verden Vær med i dette viktige arbeid!   Fyll ut og send til landskontoret:Det Hvite Bånd, Torggt.1, 0181 Oslo
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Julesamling i Hagerupshuset på Stord 
er blitt en tradisjon som vi i Stord 
 Hvite Bånd foreningen ser fram til 
hvert år.  For 4. år på rad har vi hatt 
gleden av å få besøk fra Hvitveisene 
i Haugesund.De tar seg av program-
met og vi sørger for maten.  Med 

jule toner og julebudskap både før 
og etter rømmegrøt, kaffe og jule-
kaker, kjenner vi gleden over at julens 
 budskap enda en gang blir levende 
for hjerte og sinn. Tenk, Jesus, Guds 
Sønn kom til verden med frelse 
for alle mennesker! Glede er det 

også over å samles sammen med 
 søstrene. Tre «brødre» var også med 
som hjelpe mannskap, de tok seg 
av loddtrekning, og ikke minst all opp-
vask! Takk til Hvitveisene og til våre 
tre hjelpere: Oddvar Naustdal, Olav 
Fauskanger og Svein Nilssen.

Stord Hvite Bånd
Juletradisjoner er viktig!

Mosjøen Hvite Bånd starta opp med 
møte måndag 10 januar i år.  Då var 
vi 10 damer samla.  Det kom fram 
at vi har bevilga 2000 kr til ein kafé 
for rusmisbrukarar  i Mosjøen.  Den 
blir driven av pinsevennar på Betel.  
Kvar torsdag kan folk som slit få ein 
skikkeleg middag laga frå grunnen 
av.  Viola Dahlmo går i bresjen for 
dette.  Rusmisbrukarane er glade for 
tilbodet som nok er den einaste gode 
 middagen dei får i veka.  Elles er vi 
glade for å kunne støtte Riisby før 
jul med pengar til julegodt.  Noko av 
pengane går også til turar.

Ei anna sak som er ei blanding av DHB 
og litt privat initiativ er eit sam arbeid 
som kom i stand i Stavanger på Verds-

kongressen.  Då eg 
var på rommet for 
handel med ting og 
tang frå mange land, 
kom ei ung dame frå Bangladesh bort 
til meg og stilte eit spørsmål.  Ho 
lurde på om eg kunne tenkja meg å 
ta imot varer frå Bangladesh og selja i 
Noreg.  Eg nølte litt, då eg av erfaring 
veit at det kan vera vanskeleg å få 
betalt dit.  Men eg sa ja.  Dagen før 
vi skulle ha julesalg i Adventkirka i 
Mosjøen kom sendinga frå Bangla-
desh.  Det var m.a . englar og futteral 
til mobiltelefonar.  Det kom i grevens 
tid for å kunna bli seldt. Mange kort 
kom og.  Vi selde ein heil del på saglet 
vårt.  Varene var laga av studentar 
og fattige damer på landsbygda.  Så 

Mosjøen Hvite Bånd 
En rose for flott innsats!

var det betalinga då.  Eg 
fekk hjelp på Mosjøen 
postkontor og betalinga 

gjekk gjennom systemet.  Her for 3 
dagar sidan fekk eg mail frå Rozario 
Suchrita at pengane var mottatt.  Ho 
takka på vegne av produsentane.  Eg 
takka Gud som ordna det slik at dei 
fekk pengane for strevet.  Dei treng 
det nok sårt.  Slik kan internasjonale 
møte vera med å leggja til rette for at 
to lokalsamfunn kan støtta kvarandre.  
Vi ynskjer dei alt godt.

Vi vonar å få eit godt arbeidsår lokalt 
i Mosjøen og for DHB i Noreg som eit 
heile.  Godt nytt år.

  Med helsing 
Torgunn Søyland Skoglund
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Vi er medlemmer – er du? 
www.drug-freekids.com

«For Gud, heim og alle folk»


