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RUSFRI

VERDEN

Frist til neste blad er 1. juli 2013

Mange mennesker er på vei til Austra-
lia for å delta på den 39. Verdens Kon-
gress.  16 fra Norge har ”reisefeber”!  
Det er en lang tur og spenningen er 
høy!    Bladet måtte forberedes før 
reisen så her er et utdrag av talen min 
etter 9 år som Verdens organisasjons 
sekretær:   

Jeg har nylig lest – jeg er ikke redd 
for morgendagen for jeg har sett 
gårsdagen, og jeg elsker dagen i dag. 
Noas Ark: Alt jeg trenger å vite, har 
jeg lært fra Noas Ark.

I vårt arbeid for avholdssaken ber 
vi alle for dagens barn. Det er så 
mange som lider. Det er en vond og 
skremmende tanke! Verdens barn er 
vår viktigste ressurs! De er morgen-
dagens ledere. La dem få en rusfri 
oppdragelse, og la oss arbeide stadig 
hardere for at dette skal oppfylles!

Etter den forrige Verdenskongressen 
i mitt hjemland Norge, hadde jeg et 
spesielt behov og ble gitt et kort med 
følgende fantastiske ord: ”Vær ikke 
redd, bare tro”. (Mark. 5, 36).

Dere kjenner til under hvilke omsten-
digheter Herren talte disse ord. Den 
tolv år gamle datteren til synagoge-
forstanderen var døende. Forstande-
ren bønnfalt Jesus om å gjøre henne 
frisk, men før de kom hjem til forstan-
deren, kom budskapet om at datteren 
var død. De som var sammen med 
Jesus sa at det var for sent. Men Jesus 
sa: ”Vær ikke redd, bare tro”.

Han gikk til forstanderens hjem hvor 
de som gråt og sørget ble bedt om å 
gå ut. Jesus tok hånden til jenten og 
sa til henne: 

”Vesle jente, Jeg sier deg: Stå opp!” 
Jenten stod øyeblikkelig opp og 
begynte å gå omkring. De var meget 
forundret over dette.  
(Mark. 5.41- 42.)  

Det er en mektig kraft i disse enkle 
ordene, ”Vær ikke redd, bare tro”. I 
disse ord ser vi kraft til avgjørelse, til  
løsning,  til anstrengelse, vi ser tro-
ens kraft. Jeg har båret disse ordene 
med meg. De har vært en ledestjerne 
for meg ved avgjørelser av ulik viktig-
het som jeg fra tid til annen har stått 
overfor.

Hvis vi skal komme videre med å 
fullføre de oppgaver Herren venter av 
oss, må vi gå i tro. Vi ser bare et stykke 
fram, og vår visjon utover dette punkt, 
må være en visjon i tro. 

Og så, til dere unge kvinner som del-
tar på Verdenskongressen for første 
gang, vil jeg si: ”Vær ikke redde, bare 
tro” Og her er noen råd til oss alle:

Tro på deg selv. Tro at du har kapasi-
tet til å gjøre store og gode ting. Tro 
at intet fjell er for høyt for deg, du 
kan bestige det! Tro at ingen storm 
er for sterk. Du kan komme gjennom 
den. Du er ikke bestemt til å være 
en slave. Du er et Guds barn, med 
ubegrenset kapasitet.

Tro at du kan gjøre det, hva du enn 
brenner for. Mulighetene vil åpne seg 
foran deg. Vi lever alle i en verden der 
vi må arbeide sammen. Etter at Sarah 
Ward ble valgt til Verdenspresident 
i 2004, utfordret hun oss til TEAM-
arbeid. ”Sammen oppnår hver enkelt 
mer.”  Og det har vi gjort!

Ta på deg det ansvar du blir gitt, og 
utfør oppgavene i tro og med verdig-
het. Herren vil velsigne deg.

Kjærlig hilsen, Margaret

1: Kom ikke for sent til båten.

2: Husk at vi er alle i samme båt!

3: Planlegg på forhånd. Det reg-

net ikke da Noa bygget Arken.

4: Vær beredt. Når du er 60 år, 

kan noen be deg om å gjøre noe 

virkelig stort.

5: Hør ikke på kritikk, men fort-

sett med jobben som må gjøres.

6: Bygg din framtid på høye 

idealer.

7: For sikkerhetens skyld, reis to 

og to sammen.

8: Fart er ikke alltid av det gode. 

Sneglene var om bord sammen 

med gepardene.                

9: Når du er stresset, slapp av en 

stund.

10: Husk at Arken ble bygget av 

amatører; Titanic av profesjo-

nelle.

11: Om det stormer aldri så mye, 

når du går med Gud, er der alltid 

en regnbue som venter 
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Riisby

Olafia Johannsdottir er et 
av de mest kjente navn i 
Det Hvite Bånds historie. 

Som kjent var hun islandsk-norsk so-
sialarbeider og kvinnesakskvinne og 
levde fra 1863 til 1924. På begynnel-
sen av 1900-tallet arbeidet hun i flere 
år blant prostituerte og alkoholskad-
de i Kristiania/Oslo der hun grunnla 
«Nanna Storhohanns minne», et 
herberge for hjemløse unge kvin-
ner, drevet av Det Hvite Bånd. Norsk 
biografisk leksikon opplyser at hun 
i tillegg besøkte fengslene og tok 
nødstilte inn i sitt hjem for kortere el-
ler lengre tid. Videre kjempet hun for 
Islands frigjøring i skrift og tale og for 
kvinners rettigheter.

I blant fokuserer vi på hennes betyd-
ning på Riisby. Sist på en gudstje-
neste den 23. oktober, dagen etter 
hennes fødselsdag. Poenget med 

å minnes henne, er ikke å «dyrke» 
henne, men å hente inspirasjon fra 
en person som er et vitnesbyrd om 
at Gud er til. Selv ble hun inspirert 
av mennesker hun traff i Det Hvite 
Bånd. Først i Kristiania og senere 
i Boston i USA hvor hun var på 
foredragsturne. Der traff hun en 
ung kvinne som drev redningsarbeid 
blant lidende og nødstilte mennes-
ker. «Denne unge piken har siden 
stått for meg som det mest lysende 
eksempel på sann kristendom», 
fortalte hun senere. Opplevelsen var 
med på å forme hennes kall til det 
arbeidet som hun senere tok opp i 
Kristiania. 

Olafia ble etterhvert en av Kristianias 
mest kjente kvinner. Bysten av henne 
på Grønland i Oslo er et uttrykk for det, 
likeså Olafia-klinikken ved Oslo Univer-
sitetssykehus, som bærer hennes navn. 
Hun viet sin tid til avholdssak, 

fredssak, kvinnesak og bekjempelse av 
prostitusjon. Hun så lys der andre bare 
så mørke, hun hadde håp der andre 
bare så håpløshet. «Det et ulykkelig 
menneske trenger aller mest er et 
annet menneske,» sa hun en gang i et 
foredrag. Ut fra sine handlinger og sine 
ord er Olafia et godt forbilde. 
Slik Olafia lot seg inspirere av et 
menneske som viste henne sann 
kristiendom i praksis, slik kan vi la oss 
inspirere av Olafia (eller av andre vi 
ser opp til). De gir oss glimt av Gud, at 
han finnes, og at kjærligheten finnes. 
På gudstjenesten den 23. oktober 
var teksten hentet fra 1.Kor.13. Der 
står det: «Kjærligheten søker ikke sitt 
eget»; og: «Kjærligheten gjemmer 
ikke på det onde». Disse ordene går 
til syvende og sist tilbake på Jesus, 
kjærlighetens kilde og det største 
forbildet.

Hver og en kan åpne seg for kjær-
ligheten og la seg forme av den. 
Olafia gjorde det på sin måte, vi må 
gjøre det på vår. For noen skjer det 
i større sammenhenger, men for de 
fleste av oss er arenaen de nære 
og hverdagslige sammenhengene. 
Der kan kjærligheten praktiseres og 
erfares - til glede for andre og for 
oss selv.

Hilsen Riisbyprest Ragnar

Riisby

Et forbildes betydning

Åslaug Mjøs, 
Avdelingsleder

Ragnar Enger

Vi har nyleg feira påske. Men vi er 
ikkje ferdig med påsken. Påske-fortel-
jingane i Bibelen er sterke, detaljerte, 
og fantastiske. Frå den største sorg, 
til den største glede. Det som Jesus 
gjorde for oss i påsken, er for mange 
menneske  sjølve grunnlaget for eit 
trygt liv. Heile tida. Heile året. 

Når vi spør etter innhald i livet, liv-
sens kjelde, så kan vi få mange ulike 
svar. Ulike menneske svarar ulikt, som 
rimeleg er.  Mange finn inspirasjon og 
glede i samvær med familie og vener, 
i arbeid, i musikk, kunst og kultur, i 
naturen.  Slike  verdiar kan gje livet 
innhald, alt etter kva interesser vi har. 
Det er godt så lenge vi kan ha det slik.  
Men så skjer det at somme av oss 
misser  kontakten med det som før 
gav oss glede. Vi kjenner oss så fatti-
ge, så åleine. Vi kjenner oss framande  
i dette som blir kalla eit «normalt»  
liv. I periodar har vi det så vanskeleg 
at det som vi tidlegare sette pris på, 
ikkje betyr noko lenger. 

I påske-evangeliet finn vi ei anna 
kjelde til liv som gjer oss rike. Det er 
ei kjelde som ikkje tørkar inn. Det står 
i Salmenes bok, kap. 36, vers 10:  
For hos deg er livsens kjelde,  
i ditt lys ser vi lys. 

Hos Gud er livsens kjelde! Det er 
noko spesielt med påske-evangeliet. 
Det gjeld oss alle, same kva interesser 
vi har. Same kva liv vi lever. Når vi les 
påske-forteljingane i Bibelen, så er 
det mykje dramatikk, men så finn vi 
også ei kjelde full av kjærleik og nåde 
der.  Jesus betalte for oss!  -  Når vi 
tar imot  Guds kjærleik og nåde, får vi 
nye krefter. Vi er ikkje lenger åleine.  
Denne tanken kan leva i oss no når 
påskepynten er rydda vekk.

Snart er det «Åpen dag» på Riisby, 
det vil sei på Dokka, for det trengs 
store lokale ein slik dag. 10. mai er 
datoen, og alle interesserte er vel-
komne. Det er like spennande kvart 
år kva program vi får servert.  I år 
blir det foredrag av Henrik Syse, og 
Riisby sine eigne ressurs-personar stil-
ler opp. I alle fall:  Lunch-pakke med 
grovbrød, ost og fårepølse  er ein 
sikker vinnar.  Gled deg! 

Åslaug Mjøs

RIISBY Behandlingssenter
Tove Kristin Jevne, 

Nordsinni 356, 2870 DOKKA
tlf. 61 11 28 00 

Giro: 2075.07.18389

Helsing  frå Riisby
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Artikkel Samarbeidspartner
Skjenkekontrollen,  
offentliggjøring av resultatene
Hei kjære kolleger, medsammensvorne i kampen for en bedre verden. 
Vi har gleden av å annonsere at den alkohol-politiske kampanjen – 
Skjenkekontrollen offentliggjør resultatene for 2012 kampanjen i dag. 
Nederst finner dere pressemeldingen til Juvente. Det finnes detaljert 
informasjon om resultatene fra årets kampanje på våre nettsider: 
www.skjenkekontrollen.no. Del gjerne pressemeldingen med andre 
som kan være interessert i saken.

En tredjedel av butikkene solgte 
alkohol til mindre årige
Ungdommer fra organisasjonen 
Juvente gjennomførte før jul 
tester i 407 dagligvarebutikker 
over hele landet. I 149 av disse 
butikkene (36 %) fikk ungdom-
mene kjøpe alkohol.

Mindre salg av alkohol  
til mindreårige 
- Da vi startet kampanjen i 2007 
solgte 56% av butikkene alkohol til 
mindreårige mot 36% i 2012. Så 
dette er en veldig positiv utvikling, 
sier leder av Juvente, Amanda 
Stratford Gamst (21). Hun mener 
allikevel at kommunene må 
skjerpe seg og få slutt på salg av 
alkohol til mindreårige.

Juvente gjennomførte 972 
kontroller over hele landet 
mellom august og desember i 
2012. I 22 % av forsøkene gikk den 
mindreårige kontrolløren ut av 
butikken med alkohol i posen. Av 
de 407 butikkene som ble testet 
solte 149 av dem (36,6%).

Politisk utvikling 
Det siste året har det endelig 
blitt gjort noe på politisk nivå 
for å gjøre det vanskeligere for 
mindreårige å kjøpe alkohol. I 
Stortingsmelding 30 (2011-12) 
«Se meg», står det at det det skal 
lages en veileder for god kontroll 

i kommunene og en ny forskrift 
som skal bidra til at butikker som 
selger alkohol til mindreårige blir 
straffet. 

- Dette er tiltak vi har etterlyst 
siden vi startet opp kampanjen i 
2007. Årets resultater viser at det 
fortsatt er et stort behov for disse 
tiltakene, sier Gamst.

Kommunene må ta ansvar 
Nå forventer Juvente at 
kommunene skjerper kontrollen 
av dagligvarebutikkene, bransjen 
har de siste årene gjort mye for å 
bedre sin interne kontroll med nye 
rutiner og kassasystemer.

- Alkoholsalg til mindreårige 
blir sjelden rapportert fordi 
kontrollene som gjennomføres 
er for dårlige, det er nå opp til 
kommunene å få alkoholsalg 
til mindreårige ned ved å 
gjennomføre flere ogbedre 
kontroller og strengere 
sanksjonering når de avdekker 
brudd, sier Gamst alvorlig.   

Amanda Stratford Gamst,  
Leder i Juvente
Tel. 95901057
Epost: amanda@juvente.no 
Hele rapporten fra Juventes 
landsdekkende kontroll ligger på 
www.skjenkekontrollen.no
www.juvente.no
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AndaktDikt

Du sovna stilt, du tok farvel, 
vi veit at du er framme.
Du flytta heim til Paradis,
der syng du no til Herrens pris 
din song til Gud og Lammet.

Du fargela Guds skaparverk 
til mjuke, vare tonar.
Det anga fred frå livet ditt 
frå han som gav deg livet sitt, 
din Frelsar og Forsonar.

Du var ein god og trufast ven, 
du ba for oss, og dine.
Du var så raus, du var så rik, 
du ville leva livet slik 
som Herren er mot sine.

No har du lagt din pensel ned, 
og røysta di har tagna.
Men visst vi veit, du lever der 
kor inga sorg og smerte er,
hos Gud med fryd og fagnad.

Vi takkar deg for alt du var
for oss, og dine kjære.
Men det er kun ei lita tid
før vi i lag skal syngja, vi, 
vår sang til Herrens ære.

 

Du sovna stilt

Den gyldne regel

Diktet er skrevet til Peder Leithaug si gravferd. 
Som de vil vera kjent med, var Helga, Peder si 
kjære kone, aktivt medlem i «Det Hvite Bånd» 
gjennom mange år.

 Haldis Reigstad

Den tida vi lever blir ofte sammen-
ligna med ei reise eller en seilas. Alle 
reiser har ett utgangspunkt og et mål. 
Slik også med livet vårt. Enten vi fer-
des på land eller sjø så må vi ha regler 
å styre etter. Ingen kan si: «Jeg kjører 
som det passer meg». Slik er det også 
på reisa gjennom livet.

Vi er ikke gamle før vi møter regler: 
heime, på skolen, i bygda, landet og 
landa imellom. Hvis vi ikke hadde det 
slik, ville det bli ganske vanskelig å 
ferdes.

I Bibelen finner vi mange «kjøre-
regler». I bergprekenen i Matteus 
evangelium 7, 12 gir Jesus oss den 
som vi kaller «Den gyldne regel»: Alt 
dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
skal dere også gjøre mot dem.

Denne regelen blir ikke så sjelden 
sitert. Hvorfor? Er det for å minne oss 
sjøl om hvordan vi bør leve? Eller¼?

Hvordan skal det vises i våre liv at 
vi lever etter denne regelen? Det er 

kanskje lettere først å spørre hvor-
dan vi ønsker at andre skal være mot 
oss, gjøre mot oss. - Vi ønsker sikkert 
mennesker som er vennlige, hjelp-
somme, rettferdige, hensynsfulle, om-
sorgsfulle m.m. Er vi det mot andre?

Hvis vi har problemer og vanskelig-
heter ønsker vi å møte forståelse og 
medfølelse. Hvordan er det med vår 
forståelse? Hvordan møter vi ulykke-
lige mennesker? Forstår og hjelper vi, 
eller legger vi stein til byrden ved å 
dømme og klandre?

Vi har mange ensomme i dag. Da ten-
ker vi oftest på gamle og sjuke, men 
det er også noen som er ensomme 
blant mange, og det er kanskje verre. 
En kan være ensom i familie, menig-
het og samlinger ellers hvis en ikke 
blir sett, har kontakt.

Vi får i disse dager mange flyktninger 
til Sauherad. De har mistet alt sitt, er 
hjemløse og har opplevd grusomme 
ting. Får dette praktiske konsekvenser 
for oss? Som private mennesker? 

Som menighet? - La oss lære av 
den barmhjertige samaritanen som 
brukte både tid, penger og krefter for 
å hjelpe et lidende medmenneske.

Alt dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, skal dere også gjøre mot dem, 
sa Jesus. Dette er en vanskelig regel 
å leve heilt etter. Vi må be Gud om 
hjelp til å se våre medmennesker, om 
å få den rette kjærligheten.
 
Kjærlighet oppfinsom gjør,
Gud vil åpne deg en dør.
Med en glad vil jeg meg glede,
med en sorgfull vil jeg grede.
Virke sådan i det stille,
Det var det jeg gjerne ville.

Reidun Haugen
Kilde: Helsing nr. 5/99

Husk 12 bønnen!
Det er alltid noen som ber rundt hele verden
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Da jeg, som Verdenspresident,  var i 
gang med å forberede mitt siste bud-
skap til dere, ønsket jeg  å være sikker 
på at dere alle kjenner til vår rike arv 
i Det Hvite Bånd. Dere kjenner nok til 
flere andre grupper som er involvert 
i rusforebyggende arbeid. Noen av 
disse er nylig dannet, mens andre har 
eksistert i flere år. Vi trenger alle disse 
gruppene, men vi i Det Hvite Bånd 
har to spesielle kjennetegn. 
For det første: På verdensbasis, feirer 
vi nå 130 års arbeid for en rusfri 
verden! For det andre: Vi er en av 
meget få grupper som praktiserer hva 
vi preker. Vi er totalavholdende, og 
det oppmuntrer vi også alle andre til 
å være!

Jeg vet at noen av dere bor i land 
som  har bare en kort historie i Det 
Hvite Bånd arbeid, men det gleder 
oss meget  at dere har startet. Andre 
har vært involvert i arbeidet gjennom 
mange, mange år. Jeg håper at  hver 
eneste en av dere har, i det minste, 
et medlem som på en forbilledlig 
måte har gitt arbeidet i Det Hvite 
Bånd topp prioritet, som frivillig har 
gitt tid, anstrengelser og penger for å 
gjennomføre de nærliggende, viktige 
oppgaver.

I mitt land kjenner vi ikke til passive 

medlemmer. Hvert medlem kan finne 
en aktivitet å delta i. Alle kan bidra 
varmt i daglig bønn for arbeidet, an-
dre oppgaver kan være å sende kort 
til innesperrede, lese og dele med 
andre informasjon om ny forskning, 
oppmuntre ledere, tale til grup-
per utenfor, skrive artikler til aviser, 
sponse barn og unge, osv. Mulighete-
ne er mange. Hvert medlem trenger 
å bli kalt til aktiv tjeneste. Jo mer vi 
involverer oss, jo større framgang vil 
vi oppnå.

Vi ønsker at vårt tema - Vårt håp, 
vår visjon, - en rusfri verden – må bli 
levende for dere alle her på Kongres-
sen, og at det må bli stadig mer viktig 
for dere etter at dere er kommet 
hjem. Skal vi virkelig få realisert dette 
vårt mål, trenger vi et sterkt Hvite 
Bånd, og det betyr at vi trenger med-
lemmer som virkelig tar ansvar. Jeg er 
bekymret for vår framtid som organi-
sasjon, fordi det i dagens samfunn blir 
stadig mer vanskelig å få enkeltmen-
nesker til å forplikte seg . Nesten alle 
vil si at vårt mål om en rusfri verden, 
er fantastisk,  men de ønsker ikke å gi 
et personlig og forpliktende løfte med 
tanke å hjelpe oss til måloppnåelse. 
Utholdenhet er en egenskap som 
hvert medlem i Det Hvite Bånd har 
bruk for. Vanskeligheter, skuffelser og 

problemer (la oss se på dem som ut-
fordringer) kommer, men vi må stå på 
og fortsette å arbeide. Gi aldri opp! 
Finn et aspekt ved arbeidet som du 
brenner for, gå så inn i dette arbeidet 
og gjør ditt aller beste. 
Så bli ikke mismodig! Mismot er av 
djevelen. Gud kaller oss til trofast-
het hvor enn vi er. Det er Han som 
gir vekst. Vi skal plante, vanne, luke, 
gjødsle og aldri gi opp .

Som organisasjon, tror jeg vår styrke 
er tosidig. For det første bygger vi 
ikke på egen fortreffelighet; vår hjelp 
kommer fra Herren. For det andre; 
vi setter eksempel. Vi er selv rusfrie 
når vi spør andre i alle aldre om å 
forplikte seg på samme livsstil.

Jeg har to målsettinger med dette 
budskapet. Jeg ønsker å forsikre meg 
om at dere vet hvem vi er, og jeg 
ønsker at dere skal vite hva vi gjør. 
Jeg ønsker å utfordre dere til nye 
høyder av aktivitetsnivå i arbeidet for 
avholdssaken. For å hjelpe dere til å 
få et fast grep om formålet med vår 
organisasjon, har jeg forberedt en 
interaktiv tale. Det vil si at dere  blir 
bedt om å ta fram fra mappen deres, 
stoffet som relaterer til emnet jeg 
diskuterer. Så er det mitt håp at dere 
tar dette materiellet med hjem og 

bruker det som et hjelpemiddel for å 
instruere og motivere deres medlem-
mer. Så la oss begynne:

I USA mot slutten 1873 og de første 
månedene  av 1874, var det i flere 
stater grupper av kvinner som kom 
sammen for å kjempe mot ødeleg-
gelsene forårsaket av alkohol. Etter 
inderlig bønn, marsjerte disse modige 
kvinnene til vertshusene og andre ste-
der hvor alkohol ble solgt, og bønnfalt 
eierne om å stoppe  salget. Mange ble 
overbevist og stengte utsalgene. I takk 
og pris til Gud vendte kvinnene hjem.   
Kvinnens Korstog hadde begynt. 
Pengene som tidligere ble brukt på 
alkohol, var nå tilgjengelige og kunne 
brukes til å sørge for familiene.

I løpet av tre måneder hadde Kors-
farerne drevet alkohol ut fra 250 
landsbyer og byer. Åpnede tønner 
med brennevin ble slått ut i gatene. 
Mot slutten av Korstoget 1874, hadde 
over 900 kommuner i 31 stater og ter-
ritorier erfart dette. I hele nasjonen 
ble 750 bryggerier stengt, Tusener av 
kvinner følte seg styrket. De ble kjent; 
først latterliggjort, siden respektert 
som «Den bedende flokk»

Salme 146 er kjent som Korstogs-
salmen fordi Eliza Thompsons datter, 

Mary, gav sin mor denne salmen som 
svar på om hun skulle bli involvert i 
Korstoget. Mor Thompson, som hun 
i kjærlighet ble kalt, ledet Korstoget i 
Hillsboro, Ohio, byen som av Frances 
Willard ble regnet for å være Korstog-
bevegelsens vugge. Våre Verdens le-
dere vil nå lese for dere salmen mens 
dere følger med på power point.
Jeg ber om at dere reiser dere og 
synger en av hymnene som ble sunget 
av korsfarerkvinnene: «Give to the 
Winds Thy Fears»,  og tenk deg hvor-
dan det ville ha vært å marsjere under 
slike forhold.

Det hadde ikke gått mange måneder 
før salget av alkohol startet opp igjen 
på hvert av stedene hvor suksessen 
hadde vært et faktum, og kvinnene 
marsjerte på nytt. Det ble snart klart 
at de trengte å organisere seg, og slik 
ble det nasjonale Hvite Bånd født i 
november 1874.

Fra begynnelsen av krevde medlem-
skap i Det Hvite Bånd at kvinnen 
skulle skrive under et løfte om total-
avhold og betale en årlig medlems-
kontingent. I vår organisasjon er det 
ikke plass for måtehold. Det er ingen 
enighet om hva som konstituerer må-
tehold, men det er ikke spørsmål om 
hva totalavhold betyr. Vi drikker ikke. 

Vi røker ikke, og vi bruker ikke illegale 
rusmidler - aldri!. Fortiden betyr intet. 
Vi ber om et løfte fra nå av.

Jeg ønsker å si en ting til om dette 
forpliktende løfte. Jeg tror at mange 
av oss langtidsmedlemmer ikke er 
oppmerksomme på hvilken betydning 
det kan ha når et enkeltindivid skriver 
under på dette løftet. Jeg har hørt 
mange vitnesbyrd fra mennesker som 
krediterer sine liv som totalavholden-
de til den bestemmelsen. Når man 
har et offentlig møte, inviter folk til 
å forplikte seg og skrive under løftet. 
Inkluder alltid dette som en del av 
programmet for barn og unge. Barn 
bør konsultere sine foreldre, men følg 
dem opp og oppmuntre dem til en 
avgjørelse.

La oss kort diskutere navnet,  «Kvin-
nens» . «Kvinnens» er entall og betyr 
at løftet om en rusfri livsstil blir gitt på 
individuell basis. Jeg forstår at noen 
land bruker flertallsform, men jeg ville 
gjerne forklare hvorfor entallsformen 
blir brukt.

Kristen – en som følger Kristus. Som 
tidligere nevnt, startet arbeidet med  
bønn.  Vi vet ikke hvor mange måne-
der eller kanskje år kvinnene hadde 
bedt om en løsning på alkoholproble-
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mene de stod ansikt til ansikt overfor. 
Vi må fortsette å stole på Gud, be om 
ledelse, visdom, og styrke.

Avhold – vi bruker definisjonen gitt av 
den greske filosofen Xenophon som 
levde før Kristus. 

Måtehold er moderasjon i alt  
som er sunt,  
Totalavhold er avhold fra alt som 
er skadelig.

Union - På den tid da Det Hvite Bånd 
ble dannet, var union et ord som ofte 
ble brukt til å benevne en gruppe. 
I dag ville ordet organisasjon eller 
klubb kanskje ha blitt valgt for å indi-
kere en gruppe som har felles sak.
Under den tredje nasjonale kongres-
sen for Det Hvite Bånd valgte kvin-
nene det hvite bånd som symbol. 
Hvitt står for renhet, samtidig som 
det representerer alle fargene. Bær 
det med stolthet!

Kvinnene som så lenge hadde vært 
hjemmeværende og hatt en tilbake-
trukket tilværelse, ble nå oppmuntret 
over de tilsynelatende ubegrensede 
muligheter som lå foran dem. Ideer 
for aktiviteter var endeløse. Kvinnene 
hadde et ønske om og en vilje til å 
arbeide. Avdeling etter avdeling for 
de ulike aktiviteter ble dannet, alle 
med det som formål å gjøre verden 
til et bedre sted hvor de kunne hjelpe 
fram sine familier. 
  
Gjennom år har antall avdelinger og 
hensikten med disse forandret seg. 
Mange andre organisasjoner er kom-
met til for å overta flere av ideene. De 
seks avdelingene som Verdens Hvite 
Bånd nå promoterer, representerer 
organisasjonens basis grunnlag. Vår 
styrke og effektivitet måles ved det 
hvert land bidrar med til å aktivisere 
hvert medlem.  Aktivitetene og pro-
sjektene i hver avdeling trenger å bli 

fremmet i hver lokale forening. Hvert 
enkelt medlem trenger å bli involvert 
i å gjøre noe! La meg minne dere om 
betydningen av hver enkelt avdeling, 
og senere i uken vil verdenslederne 
føre dere inn i hvordan dere kan bli 
effektive i arbeidet med de ulike pro-
sjekter og aktiviteter.

Kristen utbredelse – Kristen er vårt 
navn. Det er grunnlaget og motiva-
sjon for vårt arbeid. Som vi allerede 
har vist, ble vår organisasjon født i 
bønn og tillit til Gud. Vi kan intet gjøre 
i egen kraft. Vi søker å tjene Gud ved 
å leve et liv forpliktet på Ham og Hans 
lære.

Undervisning – Det er vesentlig at 
hvert medlem kjenner til basis fakta 
om alkohol, tobakk og andre rusmid-
ler. La oss begynne med problemet 
som førte til starten på Det Hvite 
Bånd – alkohol. I dag blir alkohol-
brukens alvorlige  skadevirkninger 
erkjent også av Verdens Helseor-
ganisasjon. I 2010 offentliggjorde 
de en global strategi med tanke på 
å redusere den farefulle bruken av 
alkohol. Det er ingen ting positivt å 
si om alkohol. Den skader, ruinerer, 
ødelegger og dreper. Alkohol er et 
narkotikum! Si ikke, «Alkohol og nar-
kotika». Si i stedet: «Alkohol og andre 
narkotika».

Fetal Alkohol Syndrom (FAS), nummer 
en av fødselsskader, kan bli elimi-
nert hvis ingen gravid kvinne drik-
ker alkohol. Fetal Alkohol Spektrum 
forstyrrelse er en paraplybetegnelse 
som beskriver et kontinuum av per-
manente fødselsskader forårsaket av 
at en kvinne konsumerer alkohol. Vi 
trenger å formidle dette budskapet til 
offentligheten om og om igjen.

Under Verdens- kongressen 2007 var 
grunntema alkohol. Vi ble fortalt at 
hjernen er i utvikling fram til 21 - 24 

årsalder. Signifikante endringer fore-
går i hjernen i løpet av ungdomstiden, 
og alkoholbruk kan forårsake livslang 
svekkelse. Vi trenger å verve unge 
mennesker til å undertegne et løfte 
om totalavhold.

I 2010 ble det fokusert på tobakk. 
Ja, vi vet at det er et avhengighets-
skapende stoff, og at det  fører til død 
for dem som bruker det. Hvordan kan 
vi bekjempe tobakkens sofistikerte 
budskap? 

Under denne kongressen 2013, vil 
fakta om marihuana bli presentert i 
morgen. Dette stoffet blir stadig mer 
populært mens unøyaktig og misle-
dende informasjon blir offentliggjort. 
Vi ønsker å utruste dere med fakta.

På vår nettside www.wwctu.org fin-
ner du flere saklige og grundige ste-
der vedrørende problemet. Les, lær 
og bring videre . Det er uheldig når et 
medlem ikke kan gi informasjon eller 
komme med saklige motargument til 
utsagn som ikke er sanne. Mandag 
ettermiddag blir dere tilbudt basisin-
formasjon på tre av workshopene. 
Jeg har lurt på om vi burde tilby et 
studium via internett. Hvor mange ville 
nyttiggjøre seg en slik anledning til lære?

Vern om hjemmet – Frances Wil-
lard, grunnleggeren av Verdens Hvite 
Bånd, utviklet setningen, «Vern om 
hjemmet». Senere under denne kon-
gressen vil du høre mer om utviklin-
gen av dette konseptet som førte til 
at saken om stemmerett for kvinner 
ble fremmet. Medlemmene i Det 
Hvite Bånd mente at den beste måten 
å verne hjemmene på, ville være å gi 
kvinnene stemmerett. Da kunne de 
velge moralske og rettskafne menn til 
å styre landet.

Hannah Whitall Smith definerte Det 
Hvite Bånd som "organisert mors-

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: .............................................................................................................................................................................
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#
– en rusfri verden
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kjærlighet". Vi kan se bildet av moren 
som står i døren til sitt hjem, åpner 
for de gode innflytelsene og avslår  
samfunnets skadelige elementer. 
Kanskje har det aldri tidligere i vår 
historie vært større utfordringer for 
hjemmet enn i vår tid. Du trenger å 
være bevæpnet og forberedt. Det er 
nødvendig å tilby denne beskyttelsen 
til dem du har omkring deg.

Sosialt arbeid – Det Hvite Bånds 
medlemmer har alltid vært opptatt 
av dem som er mindre heldige. Det 
inkluderer barn og ungdom. Vi må 
huske på dem som er glemt, inklu-
dere våre eldre medlemmer som ikke 
lenger er i stand til å være involvert 
slik de engang var. Vi kunne finne en  
oppgave i denne avdelingen hver dag. 
Gjør dette som en tjeneste for Kristus 
og Det Hvite Bånd.     

Ungdom – Hadde det ikke vært for 
Ungdommens Avholds Råd som star-

tet i min hjemby, og som jeg sluttet 
meg til, ville jeg kanskje ikke ha blitt 
medlem i Det Hvite Bånd. Hvilket liv 
jeg da ville ha vært foruten!
Ungdom trenger budskapet om at 
rusmidler ikke er svaret på et lykkelig 
og fullkomment liv. De trenger utfor-
dringen til å leve et rusfritt liv. Dette 
budskapet må vi gi dem, demonstrere 
moro uten negative konsekvenser, og 
vise dem hvem vi er. Oppfordre dem 
til å underskrive løftet.

Barn – Ja, barna representerer 
framtiden for vår verden. Mens de 
enda er mottakelige for, og før de får 
kjenne konsekvensene av dårlige valg, 
trenger vi å lære dem verdiene av et 
rusfritt liv. Frø som blir sådd i dag, vil 
frambringe en vidunderlig høst. Se 
etter anledninger til å gi opplæring i 
avhold. Glem ikke løftet!

Sjøstjerna – Denne historien forelig-
ger i mange forskjellige versjoner, 

men den opprinnelige historien ble 
fortalt av Loren Eisley. En dag da en 
mann gikk langs stranden, la han mer-
ke til en gutt som plukket noe opp og 
kastet det varsomt ut i sjøen. Da man-
nen nærmet seg gutten, spurte han: 
«Hva er det du holder på med?» Gut-
ten svarte: «Jeg kaster sjøstjerner til-
bake i sjøen. Brenningene øker på og 
tidevannet er på vei ut. Hvis jeg ikke 
kaster dem ut, vil de dø.» «Sønn», sa 
mannen, «skjønner du ikke at det er 
kilometer på kilometer med strand 
og hundrevis av sjøstjerner? Du kan 
ikke gjøre en forskjell» Gutten lyttet 
høflig, så bøyde han seg ned, plukket 
opp nok en sjøstjerne og kastet den 
tilbake ut i brenningene. Så smilte 
han til mannen og sa: «Jeg gjorde en 
forskjell for den sjøstjernen». 

Medlemmer i Det Hvite Bånd, la oss 
gjøre en forskjell. La oss arbeide for 
vårt mål, en rusfri verden!   

Sarah F. Ward

Verdens Presidentens tale

Det Hvite Bånds blad Det Hvite Bånds blad 15 14 



B A R N E S I D E N E  n r  3 / 2 0 1 3   s . 1 7 

Barnesider
MED GUDS HJELP

MED G
UD

S 
HJ

EL

P         
 NEI TIL RUSM

ID
LER

 

B ibe lordet som s ier :  "G jør  mot andre det du  v i l  at  andre ska l  
g jøre mot deg ! "  er  vanske l ig  å  etter leve når a l le  bare er  opptatt  av  

å  tenke på seg se lv  og s i tt  eget beste .
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Visste du at reint vann er en 
grunnleggende menneskerett?

FN erklærte i juli 2010 at tilgang 
til reint vann og enkle sanitære 
forhold, som trygge toaletter, er 
en menneskerett.

En antar at 1 million mennesker 
rundt om i verden ikke har tilgang 
til reint vann og 2,6 millioner ikke 
har de enkleste sanitære forhold.

Her i Norge kan vi bare skru 
på vannkranen så får vi reint 
drikkevann, men det er mange 
barn i andre land som ikke kan 
gjøre dette.  Hvert eneste år er 
det barn som blir syke fordi de 
ikke har reint drikkevann eller 
toalett i huset.

Fordi de må gå lange strekninger 
for å hente vann, blir det vanskelig 

å få nok reint vann.  Det er en 
tung og utmattende jobb, og 
oftest er det jentene og kvinnene 
som må gjøre dette.  Særlig 
jentene blir skadelidende fordi 
de misser undervisning og blir 
liggende etter med utdannelsen, 
på grunn av at de må hente vann 
istedenfor å gå på skole.

Vi må alle ha reint vann til å 
drikke, til å lage mat, for å holde 
oss sjøl reine og ha det reint rundt 
oss.  Sjøl om det er tilgang på reint 
vann, må vi ta godt vare på det 
og ikke sløse med det. Vann er 
dyrebart!  Noen steder i verden 
er det sparsomt med vann, da 
er det spesielt viktig å ta godt 
vare på vannressursene og se til 
at lekkasje fra vannledninger er 
minimale.

I noen deler av verden opplever 
de nå tørke.  Det er særlig et 
problem i varmere land- når 
det ikke kommer nok regn, 
vannreservene kan raskt gå 
tomme.  Noen land må da 
rasjonere ut vannet som folket får 
lov til å bruke.

Ana sin historie sier oss litt 
om hvordan det er å leve med 
vannrasjonering.

VÆR TAKKNEMLIG OG 
GLAD FOR ALT DU HAR

Er du flink å si takk?  Vi er vel ganske flinke å takke når vi får en gave til jul og gebursdager!
Men takker vi for alt det gode vi får hver eneste dag?  Sånn som mat, klær, hjemmet vårt, venner og 
mye fine ting? Vi som bor i Norge er kjempeheldige! Vi har nok mat og vi har nok VANN!

VANN FOR Å LEVE

Fargelegg Det som er sunt, sett X PÅ DET SOM ER FARLIG

Det Hvite Bånds blad 16 



1. (Mumietroll)

2. (Han skulle på Body Shop)

3. (Fordi kampen er over før de får på seg fotballskoa)

4. (Alderen)
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Svar

Lær å leve uten alkohol,  
tobakk eller andre rusgifter
Gå inn på websiden: www.drug-freekids.com

Se
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sid
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Brev fra Ana

Finn 5 feil Spar på vannet

Hei! Jeg heter ANA. Jeg bor i 
Caracas som er hovedstaden i 
Venezuela. Det er tørke i landet 
mitt akkurat nå – den verste 
tørken på 118 år! Elvene og 
vannreservene minker, men 
det betyr ikke at vi bare går 
tomme for drikkevann.  Mye 
av strømforsyningene våre er 
vannkraft, det vil si at elektrisitet 
blir laga av rennende vann.  Når 
vannet minker i elvene, betyr det 
at vi ikke får nok elektrisk kraft.

Vi har vannrasjonering her.  Det 
betyr at to dager i uken får vi ikke 
vann inn i huset vårt.  Forskjellige 
deler av byen er uten vann til 
forskjellige tider.  Av og til kommer 
ikke vannet tilbake når det skulle 
komme, slik at en må alltid være 
forberedt og ha rikelig i reserve.

Vi er ikke klar over hvor mye 
vann vi bruker hver dag.  Det 
hender noen ganger jeg glemmer 
at det ikke kommer vann ut av 
kranene når det er rasjonering.  
Du kan ikke dusje.  Toalettene 
spyler ikke ned.  Du kan ikke vaske 
klærne dine eller vaske opp.  Du 

må spare på vannet så du 
kan vaske hendene dine 
etter toalettbesøk og til 
matlaging.

Noen har vanntanker slik at 
de kan lagre vann til bruk i huset 
når vannet fra byen er skrudd av.  
Men du må spare på dette vannet, 
for du vet ikke hvor lenge det vil 
vare.  Andre sparer opp vann når 
de har muligheter til det. De har 
store kanner med drikkevann og 
med vaskevann. Noen ganger må 
jeg vaske med vann fra en av disse 
kannene.  Det er vanskelig! Du må 
være så forsiktig og ikke la noe gå 
til spille.

I den fattigste delen av byen 
har de ikke innlagt vann i husene.  
Tankbiler med vann kjører dit flere 
ganger i uken slik at folkene kan 
komme og fylle opp kannene sine 
med vann.  Men dette er det og 
rasjonering på nå, og det gjør ting 
vanskelig for dem.

Fordi mye av vår kraft er 
vannkraft, er det strømkutt mange 
steder i landet vårt.  På noen 
steder er det strømkutt hver dag.  

Det er 
veldig 

vanskelig 
fordi 

strømkuttet 
ikke skjer til samme tid hver dag!   
Det blir mørkt rundt klokka syv 
om kvelden så barna må ha gjort 
leksene sine før det!  Hvis ikke kan 
de ikke se noen ting. Det kan bli 
litt kjedelig om kveldene når du 
ikke har lys og strøm, for du kan 
ikke lese, ikke se på TV eller gå ut 
noen steder.

Alle skoler, butikker og kontorer 
har fått beskjed om å spare 
strøm.  Derfor er det ikke alltid 
skolen skrur på kjøleanlegget, slik 
at det kan bli veldig varmt inne 
i klasserommet vårt.  Da blir det 
vanskelig å konsentrere seg.

Selv om det er vanskelig for 
meg, vet jeg at det er mennesker 
som aldri har hatt reint eller 
rennende vann. Vi bør være 
forsiktige og ikke sløse med vann!

Takk fordi du har lest min 
historie.

Ana

Det er mange ting du kan gjøre hver dag for å spare 
på vannet.

1 Når du pusser tennene, skru på vannet bare når du 
trenger det.

2 Når du koker vann, bare ta så mye vann som du 
trenger.

3 Ikke stå i dusjen lenger enn nødvendig

4 Hvis du har en krane som drypper, reparer den 
straks

5 Du kan samle vann når det regner og bruke det til å 
vanne blomstene i hagen og til ting som ikke trenger 
reint vann.

1. Hva kaller man et troll som er bandasjert 
fra topp til tå?

2. Hvorfor gikk skjellettet over veien?

3. Hvorfor spiller ikke tusenbein fotball?

4. Hva blir høyere men aldri mindre?

To damer  
satt og ventet på 

bussen.”Huff,” sa den ene 
damen,” Nå har beina mine 

sovnet, og baken min 
også!”- ”Ja, jeg hørte at 

den snorket!”

Alle 

barna kjørte 

elbil, un
ntatt 

Adrian, han måtte 

 ladàn.

Så var det svensken som samlet på utgåtte lyspærer. - han skulle installere er mørkerom.

Selmas vitser 
og gåter

VERDEN RUNDT
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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: Landskontoret, Torggt. 1, 0181 Oslo.

Kort fortalt om mitt eget liv: Mitt 
navn er som kjent Øystein Sjøen 
og jeg er en 23 år ung kar i fra 
Karmøy. Som så mange andre kar-
møybuer livnærer også jeg meg 
som sjømann, og reiser halve året 
i Nordsjøen mens jeg er hjemme 
det resterende halvåret.

Mange kjenner seg nok igjen i det å 
være sjømann og kristen, det kan til 
tider være en påkjenning i et veldig 
tøft miljø.

Som overskrift for denne andak-
ten står det « Frykter vi Gud?»

Dette kom til meg på en av mine 
turer til sjøss som mange vil si. En 
kollega som visste fra før at jeg var en 
kristen og leste bibelen og andakts-
bok når jeg var om bord, kom en dag 
vi hadde en kaffepause og sa plutselig 
til meg sånn helt ut av det blå:

 «Du Øystein, frykter du aldri 
Gud? Er du aldri redd for han? Og sier 
du alt til ham som ting er?»

Jeg satte kaffen i halsen og ble 
ganske paff av spørsmålet han kom 
med, og måtte tenke meg litt om 
før jeg svarte han ganske spontant:

«Vel, så lenge jeg kan få tilgivel-
se og leve i nåden og frelsen som 
jeg har fått, så føler jeg selv at jeg 
verken er redd eller frykter Gud»

Det ble ikke så mye mer snakk om 
dette, men når kvelden kom og jeg 
gikk til min lugar, satte jeg meg ned og 
fikk dette spørsmålet igjen i hodet:

«Frykter du Gud, eller er du 
redd for Han?»

Jeg satte meg ned og ba til 
Herren om at han måtte være med 
meg og få meg til og forstå at jeg 
aldri trenger og frykte Ham på noe 
som helst vis.

Jeg slo så opp i bibelen og to his-
torier kom opp for meg, og de kan du 
lese om i Daniel kap. 6 & Jona kap. 1-3.

Daniel og Jona ja det var to som 
var i troen på Gud på hver sin måte.

La oss ta Jona først, en mann 
som var en troende helt til Gud gav 
ham en oppgave, da ble han redd 
og prøvde og rømme fra Herren.  
Han havnet i en båt som kom ut i et 
forferdelig uvær og Jona ble kastet på 
havet.  Da stilnet stormen og Jona ble 
slukt av en stor fisk.

Han var i fisken i hele 3 døgn før 
han ble spylt opp på en strand.  Et-
ter å ha bedt og trygglet Herren om 
tilgivelse for det han hadde gjort, 
bestemte han seg for å gjøre den 
oppgaven Gud ville han skulle. Og 
ikke å frykte Herren vår Gud.

Så har vi Daniel, en troende og plikt-
oppfyllende mann som gjorde det 
meste han fikk beskjed om, utenom 
en ting; slutte å be til Gud.

Han stod på sitt fordi han hadde 
et stort behov for å følge Gud og be 
til ham om det han hadde på hjertet.

Dette likte ikke folk og de fikk 
kongen til å kaste ham i en løvehule, 
en hule fullt av sultne løver!

Men Daniel sang og ba til vår Herre 
om at Han måtte være med ham 
denne natten i hulen. Herren hørte 
hans bønn og sendte en engel som 
voktet over Daniel.  Da morgenen kom 
og kongen kom for å se om Daniel 
levde, ble han veldig overrasket.

Så nå kjære du som leser dette, 
her får vi høre om to som levde i 
Guds arbeid og tro på hver sin måte, 
han ene fryktet Herren, han andre 
hyllet Herren og begge ble satt på 
prøve og seiret.

Kanskje frykter du også Guds ord 
og Guds verk? Hva vet jeg, men jeg 
vet en ting om meg selv, og det er 
at til tider prøver jeg liksom og «å 
skjule» mine synder for Ham fordi jeg 
er flau over hva jeg har gjort.

Ikke vær redd for å komme til 
Ham med alt, og frykt ikke Herren 
din Gud for han vil deg bare godt 
og vil at du skal være Hans vitne for 
dine medmennesker.

Så i stedet for og frykte Gud 
så les heller dette bibelverset som 
min kjære pappa har som sitt favo-
rittvers i bibelen i Fil 4,4:

«Gled dere alltid i Herren! 
Igjen vil jeg si: Gled dere!»

Guds velsigning til Hvite Bånds 
arbeid og til deg som leser dette.

Øystein Sjøen.

Andakt fra en ungdom

Frykter vi Gud?
Øystein Sjøen

I sommer drikker vi vann! 
Du kan mikse og ha mye 

godt oppi et glass med vann!
Det er både sunt og godt :)

Daniel i løvens hule
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Utdanning avd. / Historikk Sosial avd.

Jennie Cassiday

Aud Bodil Brekka
Før Påske har vi i Kragerø  utdeling 
av blomster til mennesker som av 
ulike årsaker ikke kommer så mye 
ut.  Vi var to fra vår forening som tok 
rundturen lørdag før palmesøndag. 
Det er en glede å se takknemligheten 
lyse ut av ansiktene til de som får et 
lite besøk.  

En dame på 94 år stod på vår liste. 
Hun koste seg med kaffe og eplekake 
da vi kom – ansiktet lyste opp i et 
stort smil. Vi fikk kaffe sammen med 
henne og ble sittende en times tid 

og forsøkte å finne tilbake til gamle 
dager.    

Da vi gikk tok hun meg i armen, 
tittet på meg og sa: Dere må snart 
komme igjen! En varm klem og visit-
ten var over . Med glede i hjertet 
tuslet vi ut fra omsorgsboligen.

Noen få dager etter var jeg i butik-
ken og traff hennes barnebarn. Hun 
takket for at vi hadde besøkt mormor 
– hun så på meg og så kom det stille 
«Mormor døde i dag.»  Forunderlig!  
Så godt at vi rakk å besøke henne!  

Det er farlig å utsette ting.  En vise 
lyder så: I morgo – i morgo, men ikkje 
i dag!  Vi synger også: «No har du 
dagen og bruk han vel for før du veit 
kan det verta kveld!»  

Min beste hilsen til dere alle –  
Aud Bodil Brekka.

Ansvar for medmenneske

Kurheimsvirksomhet – 100 år i 2013
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 «Blomstermi-
sjon».   Skjønt hun ikke kunne gjøre 
arbeidet selv, kunne hun være plan-
legger, 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.

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..»   

Tar kontakt med noe i dag!  Bestill 
kort fra Landskontoret!  ABB

Først en gratulasjon til Det 

Hvite Bånd som har drevet be-

handlingsinstitusjoner i Norge 

i 100 år. 

«Startskuddet» gikk i 1913 på gården Re-
neflot på Jeløya. Her var det 15 pasien-
ter som fikk hjelp til «å gjenvinne både 
legemlig og åndelig kraft til påny å innta 
sin plass i hjem og samfunn», som det 
het den gang. Dette leser jeg i «Det Hvite 
Bånds kurheimsvirksomhet gjennom 75 
år – 1913 – 1988» og «Det Hvite Bånd 
100 år i Norge 1889 – 1989».

Driften på Reneflot var basert på 
gårdsdrift med kuer, hester og andre 
dyr. Dette høres positivt ut, men 
dessverre gikk det ikke økonomisk. 
Gårdsdriften gikk med tap og etter 
fem år ble Reneflot oppgitt som kur-
heim og solgt i 1918. Salgssummen 
var 65 000 kroner. Dermed hadde 
Det Hvite Bånd råd til å kjøpe Vårli, 
en pen og romslig villa med vakker 
beliggenhet på Jeløya for 60 000 
kroner. 

Men nå tilbake til Reneflot som altså 
ble starten på en historie som er 
100 år i 1913. Handlekraftige Hvite 
Bånd-søstre tok saken opp allerede i 
1907 på landsmøtet i Drammen uten 
å få gjennomslag. Men landsmøtet i 
Bergen to år senere vedtok å opprette 
en kurheim for kvinner i Norge. Da 
gjensto det bare å samle inn penger 
og finne et passende sted.

Mange ble med på å samle inn 
penger. Hvite-Bånd-søstre troppet 
opp med bøsser mange plasser, blant 
annet på Holmenkollsøndagen i 1911. 
Der fikk de inn 1400 kroner. Etter 
fire års arbeid hadde de samlet inn 
12 000 kroner. 500 av disse var en 
gave fra kong Haakon og dronning 
Maud. Nå gikk det slag i slag, og den 
12. mai i 1913 ble Reneflot innviet. 
Dette var den eneste kurheimen for 
kvinner i Norge. Verken offentlige 
eller private kurheimsplasser for kvin-
ner fantes før Reneflot. 

Når jeg sitter på Riisby og tenker på 
dette 100 år senere, blir jeg glad og 
ikke så lite stolt over å arbeide på 

dette stedet som er en videreføring 
av Reneflot og Hvite Bånds-søstres 
ønske om å være til hjelp for mennes-
ker som trenger en slik tjeneste som 
vi tilbyr på Riisby.

«Kjærlighet oppfinnsom gjør,» heter 
det i et gammelt uttrykk. Det var 
tilfelle for 100 år siden i pionerti-
den, og det samme er tilfelle i dag. 
Jeg vil oppfordre lesere av bladet 
og alle oss på Riisby til fortsatt å 
virkeliggjøre dette ordtaket i hver 
våre sammenhenger. «Kjærligheten 
utholder alt, tror alt, håper alt, tåler 
alt. Kjærligheten faller aldri bort.» 
1.Kor. 13,7-8

Hilsen Riisbyprest Ragnar

Fra Sørnes Kirke
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Familieavd.
Åslaug Mjøs, 

Avdelingsleder

Evangelisering

Anne Grete Olsen
Avdelingsleder.

For Gud, heim og alle folk er Det 
Hvite Bånd sitt motto. Vi vil vera 
med og styrkja heimane, til glede for 
familien, og for samfunnet.  No veit vi 
at andre organisasjonar enn DHB har 
utvikla eit sterkare fokus på heimane 
enn vi har makta. Ein slik organisasjon 
er Kirkens Familievern.

Då eg var nygift, flytte vår vesle 
familie til Vefsn kommune.  Man-
nen min fekk stilling som hjelpeprest 
hos Konrad Oterholm, som var ein 
dynamisk sokneprest.  Oterholm 
hadde lenge arbeidd med ideen 
om eit familie-rådgivningskontor  i 
Vefsn, og vi to – prest og lege – fekk i 
oppgåve å realisera denne draumen.  
Det var eit risikoprosjekt, der vi starta 
med to tomme hender, lite erfaring 
og begrensa fagkunnskapar. Men 
menighetsråd og andre gode krefter 
støtta opp. Kontoret starta i det små, 
med avgrensa opningstid. Vi hadde 
sosionom, psykolog , prest og lege 
på deltid, og dei som skulle syta for 
økonomien, arbeidde dugnad. Litt 
etter litt fekk kontoret ein velutdanna 
fagleg leiar som arbeidde der i om 
lag 20 år. I dag  finn vi ein dyktig stab 
tilknytta kontoret. Dei møter mennes-
ke med respekt, vidsyn, vitalitet og 

håp. Kort fortalt:  I 2009 feira Kirkens 
Familievernkontor i Mosjøen / Vefsn 
kommune  30-års-jubileum!  

På Kirkens Familievern si heime-
side finn vi slik informasjon:

”Stiftelsen Kirkens Familievern er 
en ideell aktør innen familievernet, 
og alle familievernkontorene har  
driftsavtaler med Bufetat.  Ved ut-
gangen av 2012 besto Stiftelsen av 11 
familievernkontor  som ligger i hen-
holdsvis Kirkenes, Mosjøen, Trond-
heim, Haugesund, Sør-Rogaland, Øvre 
Telemark, Hallingdal, Ringerike,  Otta, 
Follo og Oslo. Familievernkontorene 
har et betydelig antall henvendelser 
fra par og familier som ønsker å få 
bedre kvalitet i sine samliv.  - -  Alle 
par som skal flytte fra hverandre, og 
som har barn under 16 år, må møte 
til lovbestemt mekling. Målet med 
meklingen er en avtale som skal legge 
vekt på hva som vil være den beste 
ordningen for barna”. 

Kirkens Familievern har gjennom 
tidene vist stor vilje og evne til å møta 
nye behov hos brukarane.  Dei tar 
imot menneske i alle aldrar.  Tenesta 
er gratis. Ofte er det borna som er i 
fokus. Samtaler er ein viktig metode 
i familiebehandling, og  dataprogram 

er utforma for 
å oppnå  betre 
samtale med 
born som er i 
vanskar. Heller 
ikkje born syns 
det er lett å 
fortelja når dei 
opplever kriser 
i familien! Gjen-
nom teikningar 
og spørsmål kan 
dei få hjelp til å 
setja ord på følel-

sar, og dei veit at behandler har taus-
hetsplikt. Born kan få hjelp til å snakka 
med sine foreldre, - av og til er jo det 
vanskeleg. Stundom kan borna delta i 
grupper, saman med andre born som 
har opplevd om lag det same som dei 
sjølve.  Det kan kjennast godt. 

Kirkens Familievern møter mange 
ulike livsproblem hos dei som søkjer 
hjelp. I vårt samfunn ser det ut som 
at vald er eit aukande problem. Vi 
ser det ofte hos menneske som er 
rusa, men også om personen er edru. 
I familievern  arbeider dei med  sin-
nemestring.  Kvifor er folk så sinna?  
Det kan ha samanheng med omsorgs-
svikt, mobbing , incest eller verre ting 
som somme born opplever. Heilt frå 
barnsbein kan ein person ha vonde 
tankar om seg sjøl:  ”Eg vil alltid bli 
avvist og forlatt.  Andre vil utnytta og 
misbruka meg. Ingen bryr seg eigen-
leg om meg eller forstår meg. Eg er 
ikkje god nok. Eg er mislykka.”  Er det 
å undrast på om slike tankar fører til 
sinne?  Vi som er foreldre og beste-
foreldre  må tenkja oss godt om når vi 
snakkar til borna våre, og når vi lever 
saman med dei.   - Gjennom behand-
ling i familievern kan målsetjinga vera 
at personen lærer å moderera sine 
eigne tankar om seg sjøl.  Det er ikkje 
lett. Og det krev mykje mot å søkja 
hjelp ”fordi eg er så sint”.

Det Hvite Bånd trur at kjærleik 
løyner ei mengd med synder, også i 
familien.  Det nyttar å vera god mot 
borna. Ein del av dette er å læra 
borna å seia nei til tobakk, alkohol og 
narkotika. Når dei tenkjer slik frå dei 
er små, så kan dette bli ei god hjelp for 
dei seinare i livet. Og så må vi fortelja 
borna at dei er skapte av Gud. Han har 
skapt kvart menneske så verdifull! 

Åslaug Mjøs

Kjære alle!
Det er mange som har talt og ikke minst 
sunget om Jesus og det Han har betydd 
i deres liv.  Hvem Han er, hva Han har 
gjort, osv. Ved det er det mange som har 
fått sitt liv inn på et riktig og positivt spor.

velsignet være øynene dine, så du ser klart;
Velsignet være munnen din, så du taler sant;
Velsignet være ørene dine, så du hører det 

som blir sagt til deg;
Velsignet være hjertet ditt, så du  fylles med 

kjærlighet;
Velsignet være føttene dine, så du finner og 

går på veien som er den rette for deg.

I dag er det ikke menneskeord, men ord 
rett fra Jesu munn som jeg har lyst til å 
hilse dere med. Les dem og takk for hva 
Han har gjort i ditt liv!

Varme hilsen, Anne Grete

Familievern
Jeg er livets brød.  Den som kom-

mer til meg, skal ikke hungre, og 

den som tror på meg skal aldri  

tørste. Joh. 6:25

Jeg er verdens lys.  Den som 

følger meg, skal ikke vandre i 

mørket, men ha livets lys.  

Joh. 8:12

Jeg er døren.  Den som går inn 

gjennom meg, skal bli frelst, og 

han skal gå inn og ut og finne 

beite… Jeg er kommet for at dere 

skal ha liv og overflod. Joh. 10:9

Jeg er den gode hyrde.  Den 

gode hyrde gir sitt liv for sau-

ene… Jeg kjenner mine, og mine 

kjenner meg, likesom Faderen 

kjenner meg og jeg kjenner Fa-

deren.  Jeg gir mitt liv for sauene.  

Joh. 10:11

Jeg er oppstandelsen og livet, 

den som tror på meg, skal leve 

om han enn dør.  Og hver den 

som lever og tror på meg, skal 

aldri i evighet dø.   Joh.11:25

Jeg er veien, sannheten og livet.  

Ingen kommer til Faderen uten 

ved meg.  Joh.14:6

Jeg er det sanne vintre, og min 

Far er vingårdsmannen…  Jeg er 

vintreet, dere er grenene. Den 

som blir i meg og jeg i ham, han 

bærer mye frukt, men uten meg 

kan dere intet gjøre.  Likesom 

Faderen har elsket meg, så har 

jeg elsket dere.  Bli i min kjærlig-

het. Joh.15

Opp igjennom tidene

10 små kirkefolk gikk på 
kirkesti, regnet skremte en 
av dem og dermed var de 9

9 små kirkefolk ut av 
 sengen trådte, den ene sov 
for lenge, og dermed var de 8

8 små kirkefolk -solen 
skinte nu-, en dro på hytta, 
og dermed var de 7 

7 små kirkefolk kom fra 
et kompleks, en gikk så på 
trening,og dermed var de 6

6 små kirkefolkholdt av 
sine hjem, en satt foran t.v. 
og dermed var de 5

5 små kirkefolk så sin 
hagespire, en rakte løv og 
dermed var de 4

4 små kirkefolk av og til å 
se, en ble støtt av presten  
og dermed var de 3

3 små kirkefolk sang 
om håp og tro, for en var 
salmen ukjent og dermed 
var de 2

2 små kirkefolk satt i 
 komite, der ble de uenige, 
og så var det 1

1 liten kirkemann slet ut 
sine sko, hilste på en ensom 
og dermed var de 2

2 små kirkefolk fikk troen til 
å spire, først hos sin  venner, 
og dermed var de 4 

4 små kirkefolk lærte at 
de måtte spre litt tro og 
glede, og dermed var de 8 

(Vår Kirke)

10  små kirkefolk
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Rogaland Krets planlegger  
en flott busstur!

RICA AIRPORT HOTEL, SOLA, STAVANGER

PÅMELDINGS SKJEMA (Vennligst bruk TRYKK bokstaver)

Navn: ___________________________________________________________________      

Adresse: _________________________________________________________________

Email: /Tel: _______________________________________________________________

Landsmøte koster: Pakkepris per person inkl. Påmeldings gebyr kr. 300, (ikke refundert) 1 rom med 2 senger for 3 netter og alle  

måltider kr. 3263. Pakkepris per person inkl. Påmeldings gebyr kr. 300 (ikke refundert) på enkelt rom kr. 3855.

TUREN: kr. 200 i tillegg.

Bank kontonr.: til kontonr.  Det Hvite Bånd Landskontor. Depositum: kr. 1000 innen  1. September, 2013. Rest beløp: innen  1.  Oktober, 

2013. Ved frafall ble alt refundert minus påmeldings gebyret.

   JEG ER DIABETIKKER               VEGETARIANER              JEG TRENGER EN Å DELE ROM MED     

   ØNSKER ET DOBBELT ROM OG DELER ROM MED   _____________________             JEG ØNSKER Å VÆRE MED PÅ TUREN      

Sender til:  Det Hvite Bånd Landskontoret,  ** senest 01. OKTOBER, 013   Torggt. 1, 0181 OSLO        



Husk å melde deg på (markere det i PÅMELDINGS SKJEMA)

FORELØPIG PROGRAM FOR LANDSMØTE 10-13 OKTOBER, 2013, STAVANGER
Rica Airport Hotel, Sola 

Velmøtt - Be for samværene!

TORSDAG  10. OKT. 14:00 Ankomst – registrering – servering
 16:00 Åpning av landsmøtet v/nestleder Aud Bodil Brekka
  Sang: «De kommer fra øst og vest»
  Velkomst til Rogaland v/Kretsleder, Solveig Vatland
  Korstorg salme 146 v/Styremedlemmer Anne Grete Olsen og 
  Jenny Kristiansen
  Sang:  «O Gud på Nåde»
  Hilsen fra tidligere Verden President, Sarah F. Ward
  Sang av Aud Karin Førland – «Underfull fred»
  Tale av Landsleder, Margaret Østenstad
  Sang:  Bønn for Landsmøte:v/Styremedlem,Marie S. Moe
  
 17:30 Øvelse for landsmøtekoret 
 18:00 Middag
 19:00 Lovsangs møte 
  Rapport fra Verdens Kongrress v/Brita Nilssen + Guatemala  
  og Russland
  Innlegg: Lands Avdelings ledere og Oddrun Småbrekke, leder  
  Bjørgvin Krets barneleier.   Bønn

FREDAG 11. OKT.             06:00-08:45   Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 08:45 Andaktstund 
          09:00 Fagtema v/Kari Lossius. Bergens Klinikkene
 09:45 Kaffe pause
 10:00 Landsmøteforhandlinger 
 12:00 12-bønn, Minnestund v/Aud Karin Førland
 13:00 Lunsj
 14:00 Fagtema v/Kari Lossius, Bergens Klinikkene
 14.45 Pause 
 15.00 Landsmøteforhandlinger 
 17:30 Øvelse for landsmøtekoret
 18:00 Middag 
 19:00 Festkveld v/Rogaland  Krets – mye underholdning    Bønn

LøRDAG  12. OKT.            06:00-08:45 Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 08:45 Andaktstund 
 09:00 Landsmøteforhandlinger
 09:45 Kaffe pause
 10:00 Tur 
 13:00 Lunsj
 14:00 Landsmøteforhandlinger  
 18:00 Middag
  Landsmøtefest /Festtale, Riisbyprest Ragnar Enger –  
  ”Kurheimsvirksomhet 100 år” Markering av tidligereVerdens President  
  Sarah F. Ward - ”En kvinne i vår tid”   
  Innlegg:  Riisby v/Tove Kristin Jevne, Åslaug Mjøs, Landsmøte Kor, m.m.

SøNDAG 13. OKT.            06:00-0845 Frokost
 07:30 Bønn for de morgenfriske 
 09:00 Hilsener og takk 
 11:00 Gudstjeneste i  Sørnes kirke 
 13.00 Lunsj og avreise.   Bønn

 

 

 Landsmøte banner
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Artikkel Vellykket arrangement med sponsing fra Olafia fond!

Stol på Herren  
av hele ditt hjerte,  

og sett ikke lit til ditt 
vett! Tenk på ham hvor 
du enn ferdes, så gjør 
han dine stier jevne.
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Krets og foreninger Krets og foreninger

Alfhild ble født i Sandefjord 1.mai 
1913 og vokste opp med en søsken-
flokk på 7.

Tidlig ble hun kalt av Gud og ble frelst 
og ble medlem i Pinsemenigheten 
Salem, Sandefjord, hvor hun fortsatt 
er medlem, hun har vært aktivt med 
i menigheten så lenge helsa holdt.  
Hun elsker sang og musikk, og ble 
tidlig med i Menighetsmusikken, hvor 
hun spilte mandolin.

I 30 års alderen  dro hun til Sverige 
for å besøke sin søster, og der ble hun 
truffet av "Amors pil", en ung flott 
mann vant hennes hjerte, og  Alfhild 
og Birger fikk mange fine år sammen  
De første  årene bodde de i Ørebro 
i Sverige, men rundt 1955  flyttet 
de til Sandefjord.  Alfhild og Birger 
fikk ingen barn, men de fikk mange 
"tantebarn", ja de var hele gatas 

tante og onkel og alle ble kjempeglad 
i dem.  Alfhild er "tante" til mange 
også til undertegnede, Alfhild og jeg 
har hatt mange fine åndelige stunder 
sammen.  

I 1960 ble hun bestyrer på Sjømanns-
hjemmet som ble drevet av Det Hvite 
Bånd, og da meldte hun seg inn i 
foreningen i Sandefjord.  Hun var 
bestyrer fram til 1972 da sjømanns-
hjemmet ble lagt ned, men hun 
fortsatte som medlem, og har i alle år 
vært aktivt med i foreningen deltatt 
på møtene så lenge helsa holdt.  Hun 
er fortsatt en god støttespiller og ber 
for Det Hvite Bånd`s arbeide både i 
Norge og internasjonalt Hun er æres-
medlem i foreningen 

For ca 15 år siden mistet hun sin 
kjære Birger og sorgen og savnet ble 
stort. For noen år siden flyttet hun fra 

sitt vakre “dukkehjem" til Mosserød-
hjemmet hvor hun fortsatt bor.  Den 
siste samlingen hun var på i Det Hvite 
Bånd var sommeravslutningen i 2011 
som var hjemme hos Anne Marie og 
Svein Olav. Hun var dårlig til beins 
men kom både opp og ned trappa 
til terrassen med god hjelp, og var 
levende med oss den kvelden.  Hun 
er fortsatt oppegående, og følger ivrig 
med når vi forteller om ting som skjer 
i Det Hvite Bånd.  Når vi ber og synger 
de gamle, kjente sangene stråler hun 
og synger gjerne med.  

Dagen feires på Mosserødhjemmet  
sammen med nær familie og ven-
ner fra Salem og Det Hvite Bånd.  Vi 
ønsker Alfhild  “lykke til med Dagen 
og ønsker henne Herrens rike velsig-
nelse".  

Anne Marie Rønningen,  
leder

Vi møttes på Velferden i Kragerø  til 
velkomst og servering  kl. 11.00.  
Aud Bodil Brekka ønsket oss velkom-
men   Det smakte godt med kaffe og 
brødmat spesielt for oss som kom fra 
Vestfold.

Kl. 12.00  hadde Anne Marie tolv-
bønn, minneord om de som var døde 
siden forrige årsmøte og andakt.  Hun 
leste Korstogssalmen og delte noen 
tanker med oss ut ifra den.  Deretter 
var det årsmøte.  Til å lede årsmøtet 
ble Anne Marie valgt og til referent 
ble Ingvild Fjellvang valgt.

Årsmøtet gikk greit med  opplesing 
av årsrapport og kassarapport, som 
ble godkjent. Aud Bodil Brekka som 
var i valgkomiteen  foretok valget, 
det var enkelt, da leder og de øvrige i 
styret som var på valg ble enstemmig 
gjenvalgt.
Anne Marie spurte om det var in-
teresse for tur til Riisby til høsten og 

det var stor interesse, men det ble 
bemerket at den turen måtte legges 
til 2 dager.  Anne Marie vil sjekke om 
priser for minibuss og overnatting og 
kommer tilbake med det til forenin-
gene så snart det lar seg gjøre.  Leder 
representerer på landsmøtet 10-13 
oktober.  Det var utdeling av loddbø-
ker til kretsutlodningen.  

Årsmøtet var slutt  og det var tid for 
middag. Under middagen var det 
hilsen fra foreningen i Sandefjord v/
Bjørg Styrmo, hun fortalte også litt 
fra "tirsdagsgruppa"  og en av våre 
medlemmer i kretsen  Grethe Apal-
nes  leste opp flere av sine dikt.  Hun 
er fantastisk til det,  takk Grethe for  
diktene dine.

Klr 16.00 var det festmøte, og vi 
skulle få besøk fra Brubakken Evange-
liesenter, men dessverre var de for-
hindret fra å komme, men vi hadde et 
fint møte allikevel, Anne Marie ledet 

møtet, vi sang mange sanger sammen 
med Anne Marie ved pianoet, Nils 
Georg Weisser sang  "Det enda som 
bär, Grethe leste også flere dikt,  og 
kaffe og kaker hører med til festen og 
det var et flott kakebord som vi kunne 
forsyne oss av.  Utlodning må også 
til  og tilslutt holdt  vår kjære  Per 
Kivle en fantastisk fin andakt,  før vi 
bad Fader Vår  sammen og Per lyste 
velsignelsen.   

En  flott dag var til ende,  takk til 
vennene i Kragerø som stod for det 
praktiske, dere gjorde en kjempejobb 
den dagen, men den største takken 
sender vi vår Herre og Mester som 
var med oss den dagen.  Et godt og 
velsignet årsmøte har gått over i 
historien.

Sandefjord. 13. mars 2013

Ingvild Fjellvang
    referent

Vestfold og Telemark krets
Kretsårsmøte 16. mars 2013

Alfhild Agersten 

fyller 100 år
Gratulerer!
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Gaver og nye medlemmerHilsen fra Landskontor

Hilsen Aud Karin 
kasserer i landsstyret

Hjertelig 
takk!

Kjære alle!

Nye medlemmer

Gaver

Dette er våre 
samarbeidspartnere :

Eva Unsgaard Trobe

Bestill nå fra Landskontoret

Kr 100,-
inkl. porto

Kr 100,-
inkl. porto

Kr 160,-

Takk for alle gaver som dere gir til Det Hvite Bånd sitt arbeid, enten 
dere øremerker det til «Brønn», «Guatemala», «Russland», eller vårt 
organisasjonsarbeid. Landsleder Margaret østenstad, fikk en glad mel-
ding før hun reiste til Verdenskongressen : «Takk for gaven dere ga til 
«Brønn» i Etiopia og Kenya. Det kom i den rette tid». Så takker vi Gud 
for at vi har det så godt i vårt land at vi har muligheten til å hjelpe. 

Hilsen Aud Karin kasserer i landsstyret.

 

«Kom mai du skjønne milde» 
Denne strofen kom for meg da jeg våknet opp til 
nydelig solskinn, men kaldt dag. Vi ser alle frem mot 
vår og sommer. I sannhet en flott årstid.                        

Her på landskontoret er alle kontigentene nå sendt 
ut. Håper dere alle husker å betale den. Det betyr så 
mye for DHB. at vi får inn midler, så vi kan nå mange 
med avholdsbudskapet vårt: 

«VÆR SMART, IKKE START»    
Her i Oslo er det et enormt øl og pilleforbruk. Ofte i 
finere kretser flyter narkotikaen, dessverre!

Mange er flinke til å sende inn adresseforandring 
og melding om dødsfall blant våre kjære eldre søstre.  

Takk for det!  Så vil jeg ønske dere alle Guds rike 
velsignelse før jeg reiser til Australia for Verdens Kon-
gressen!  Vi gleder oss!

Hilser dere med 1. Johannes 3.18 «Mine barn, la 
oss elske hverandre!»

Kjærlig  søsterhilsen fra  
Eva Unsgaard Trobe,  

Kontormedarbeider

Brønn: 28.01.2013 Kr. 38 390
Åslaug Mjøs            500   
TOTAL   Kr. 38 890 

Gaver til DHB:
Tromsø Kvite Bånd      6 000 
Inger Marie Aasrum          200
Ingebjørg Åsland       3 000 
Inger Marie Aasrum          900  

  vervet av:
Martha Knapskog Skauge            Bergen Oddrun Småbrekke
Hildegunn Melvær Øgaard          Bergen Oddrun Småbrekke
Marit Jensen   Stavanger Bergny Birkenes
Reidun Eiane   Sandnes       Astrid Skailand Aase

Før eller senere 

vil rusen 
ta tabben på deg!

Ikke fø
lg massene

tenk selv
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I Du skal ta vare på din kropp og holde den i best mulig kondisjon.                                                                    
En halv times frisk oppkvikkende spasertur hver dag er herlig  og styrkende                                                 

II Du skal fortsette å tilegne deg kunnskap. Legg en fast plan for å stimulere dinhjerne-
virksomhet slik at du kan bevare din hukommelse. Vær klar over at en hendelig feilplas-
sering av fakta er noe som kan skje både for unge og eldre.

III  Du skal sørge for regelmessige måltider og spise nærende mat av naturlige 
næringsmidler, tilberedt på en enkel måte. Ta mindre porsjoner og vær mer nøye 
med valget av det du spiser. Velg et fiberrikt kosthold med lite fett og salt, men rikt på 
 vitaminer, fritt fra kjemikalier, alkohol og koffein.

IV  Du skal huske at særegenheter som du måtte ha lagt deg til i tidligere år, blir mer frem-
tredende etter som årene går. Vær derfor nå den type person du ønsker å bli senere.

V   Du skal bevare et godt selvbilde og en sunn porsjon selvrespekt. Det finnes ikke noen 
erstatning for den klokskapen du får ved egen erfaring. La andre få  del i den kunn-
skapen du har samlet deg. Den er en uvurderlig arv for kommende generasjoner.

VI Du skal bevare sansen for god humor og utvikle evnen til å le av deg selv og livets til-
skikkelser. Husk at «et glad hjerte gir god legedom» og stimulerer immunsystemet.  
Legg vinn på å ha et glad ansikt, det gir hurtigvirkende «ansiktsløftning».

VII Du skal ta vare på dine minner, både de gode og de mindre gode. Det hjelper deg til å 
forholde  deg til nåtiden. Optimisme er alderdommens olje.

VIII Du skal være realistisk i det du forventer. Ta imot vennlige tilbud om hjelp på en hyg-
gelig måte. I mange kulturer blir uavhengighet overbetont på bekostning av gjensidig 
avhengighet.

IX Du skal ikke isolere deg fra familie og venner, med selv ta initiativ til kontakt  med med-
mennesker  av alle aldersgrupper. Samvær med andre er ikke bare stimulerende for 
sinnet, men hjelper oss til å bevare perspektivet over vårt liv. Kjærlighet og omsorg er 
hemmeligheten til å eldes på en sympatisk måte.

X  Du skal stadig være fylt med takknemmelighet til Gud for hans mangfoldige  velsignelser. 
Husk at et takknemlig hjerte gir marg i benene og hjelper deg til å hindre følelser av 
nedtrykthet og motløshet.

Hentet fra «The Retirees` World», Amerikanske pensjonistblad.   
Oversatt av Trygve Åsheim. Innsendt av Maria Molvik. 

Ti bud for eldre

1913 var et merkeår – 
 da kvinner i Norge med stemmeseddel står.
 Det var for våre pionerkvinner en viktig sak. 
Først da kunne de ordentlig ta et tak 
–  og kjempe for rett – og være en tolk
 for Gud, heim og alle folk. 

Slik skrev jeg i min hundreårsberet-
ning om DHB i 1989.

Det var akkurat på den tiden i 
1913 at tanken om en kurheim for 
kvinner i regi av DHB hadde blitt ak-
tuell. Kanskje tanken dukket opp pga 
islandske Olafia Johannesdottir som 
en tid hadde tatt seg av «forfalne» 
kvinner i Vaterlandområdet. Hun 
bodde selv i Smalgangen. 

Noen såg at det ikke kunne 
fortsette – og at det var bruk for et 
kursted for disse kvinnene – tidligere 
var det bare for menn.

De hadde stor optimisme, og i tro 
til Gud, klarte de å samle inn så mye 
at det ble mulig å starte en kurheim.  
Og Reneflot på Jeløy ble innvidd 12. 
mai 1913. kjøpt inn for 25.000 kroner.

Senere har nye og stadig større 
kurheimer blitt tatt i bruk. Den siste 
og største Riisby Behandlingssenter 
ble innvidd oktober 1960 for 250.000 

kroner – og senere med tilleggsavde-
ling. Engen – nå kalt Riisby nordre og 
søndre.

Hele tiden i disse 100 årene har 
tro til Gud, og optimisme vært viktig 
for denne greinen i Det Hvite Bånds 
virksomhet.

Riisby har stått frem som et flott 
eksempel på slike «heimer» - og 
nytt stor respekt innen de styrende 
organer. 

Og i 2012 fikk hovedbygget på 
Riisby nordre et nytt påbygg.

Så vår organisasjon kan være 
stolte av at vi i disse 100 årene har 
klart å følge utviklingen – med fort-
satt optimisme og tro på vårt arbeid.

Det har jo etter hvert vist seg 
at det var et viktig skritt å gi norske 
kvinner stemmerett. Nå er kvinnene 
representert i alle «greiner» i vårt 
samfunn.

Så takk til våre fremsynte forfedre 
som tok denne viktige bestemmel-
sen, og la kvinnene få et ord med i 
«laget».    
 

Bergny Birkenes

Bergny beretterLeser innlegg

Kvinners stemmerett –  
Det Hvite Bånd og Kursheimarbeid!

På Verdenskongressen i Australia 
markeres 100-års jubileum for 

kvinners stemmerett. 
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Avsender:   Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo

Kongress i Australia
Utflukt til Cleland Wildlife Park


