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Vær deg selv og 
vær noe for andre

Grunnlaget for vår framtid er...

KJÆRLIGHET

 

...er tålmodig

  ...er velvillig

   ...misunner ikke

        ...skryter ikke

         ...blåser seg ikke opp

           ...gjør ikke noe usømmelig

               ...søker ikke sitt eget

                                 ...blir ikke bitter

Kjærligheten

          ...gjemmer ikke på det onde

   ...gleder seg ikke over urett

            ...gleder seg ved sannhet

          Den utholder alt, tror alt, 

            håper alt, tåler alt.

       Kjærligheten 

        faller aldri bort!
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RUSFRI

VERDEN

Godt Nytt År! Jeg ønsker å peke på noe 
av det vi i Det Hvite Bånd mener er 
verdt å kjempe for, områder som har 
vært mer eller mindre neglisjert i vårt 
samfunn.

Aldri har familiens rolle i samfunnet 
vært viktigere enn nå. Betydningen av 
en god og sunn familie kan ikke vur-
deres høyt nok. Ikke noe annet kan gi 
et barn så mye kjærlighet, støtte, tillit, 
motivasjon eller følelse av egenverdi og 
selvrespekt.  Imidlertid lever våre frem-
tidige ledere i en risikogenerasjon på 
grunn av et stadig økende rusproblem 
over hele verden.

Det er et velkjent faktum at tobakk åp-
ner dørene til alkohol og stoff-misbruk 
som over natten kan ødelegge det som 
har tatt år å bygge opp.  At ungdom har 
rusfrie tiltak å gå til er meget viktig.   
Et barn er et menneske som vil føre 
videre det du har påbegynt. Barnet 
kommer til å sitte der du i dag sitter, det 
vil være opptatt av de saker du mener 
er viktige. Du kan tilegne deg all den 
informasjon du ønsker og legge dine 
planer, men hvordan de skal utføres, 
avhenger helt og holdent av han som i 
dag er et barn. Han vil ta kontroll over 
dine byer, stater og nasjoner. Han vil 
gå inn og ta kontroll over dine kirker, 
skoler, universiteter og virksomheter …. 
Menneskehetens skjebne ligger i hans 
hender.   (Abraham Lincoln)
 
Da Elie Wiesel fikk Nobelprisen, skapte 
det overskrifter da han uttalte at  ”det 
motsatte av kjærlighet er ikke hat, men 
likegyldighet.”  Vi har ikke tid til likegyl-
dighet for i dag er det et totalt sam-
menbrudd i både familieliv og verdier 
over hele verden. 

Barn blir ikke lenger opplært i verdier 
som kan gi retning for deres liv. 
Det som foreldre kanskje ikke forstår, 

er at barn ønsker og trenger de 
regler og retninger som foreldrene 
er så nølende med å gi.

Vi i Det Hvite Bånd ønsker at 
foreldre skal forstå at når 
mindre-årige drikker, kan 
man ikke ta det lettvint og 
bare si at  ”barn er barn”. 
Vi vil at foreldre skal vite at når 
de lar barna drikke alkohol som 
mindre-årige med den hensikt at barna 
skal ”lære å kjenne sine grenser”, 
fører dette til at barnet ikke bare 
mister utallige, uerstattelige hjerne-
celler, men at også evnen til å dømme i 
eventuelt farlige situasjoner blir
svekket.  Hjernen er ikke fullt utviklet 
før 24 år. Bare et par drikker alkohol er 
nok til å øyeblikkelig  påvirke hjernens 
frontallapp slik at sidesynet svekkes og 
tanken blir uklar.

Studier har vist at foreldres liberale 
holdninger i forhold til ungdommenes 
tidlige omgang med alkohol, har fått 
katastrofale konsekvenser. Faktum er at 
det er disse barna som mest sannsynlig 
vil bli rusavhengige; for ikke å nevne 
uønsket graviditet og seksuelt overfør-
bare sykdommer som bare er to av de 
mulige konsekvenser av en kveld på 
byen. 150 millioner mennesker i ver-
den lider av alkohol - og stoffavhengig-
het. Jeg er sikker på at ikke en av disse 
startet med det formål å bli 
avhengig. 

Alkoholindustrien, sammen med 
tobakksindustrien må tiltrekke nye 
drikkere for å overleve.  

Vi må alle gjøre hva vi kan for at barn 
og familier skal gå fri alkohol- 
og stoffmisbruk.  Tros-
baserte organisasjoner 
kan ha en stor innflytelse 
på alkoholpolitikken i alle 
verdens land. Ved Guds nåde kan disse 
gruppene virke forandringer.  Mitt håp 
og bønn er at når folk ser hvor mye «vi 
bryr oss», vil deres hjerter bli rørt til å 
gjøre det samme. 

Tro på deg selv,  følg dine lidenskaper 
og aldri gi opp! I alle ting, gi takk til Gud 
og til Ham være æren.

Kjærlig hilsen, Margaret 
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Hvordan er det 
    der du bor? Jeg er leveren din
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Debatt Artikkel

Jeg er et stor kjøttaktig organ - det 
største organet i din kropp. Jeg er 
rødbrun i fargen og føles gummi-
aktig ut dersom  du tar på meg.

Men siden jeg er plassert på høyre 
side av deg, er jeg beskyttet av 
brystkassen og du kan ikke føle meg.

Min viktigste jobb er å filtrere 
blodet, fjerne og ødelegge giftige 
stoffer, utsondre galle å hjelpe 

fordøyelsen og skille ut fett, lagre 
vitaminer, håndtere kolesterol, amino-
syrer og regulere koaguleringen i 
blodet. 

Jeg er utrolig! Jeg er sikkert en VIP. 
Hva ville du gjort uten meg? Men 
hvis du drikker, la oss si, 10 eller 12 
eller helt opp til 18 alkoholenheter 
i løpet av en natt, ville jeg følt meg 
som om jeg var blitt truffet av en 
tsunami (den kjemiske type, selv-
sagt). Tenk deg at noen drikker langt 
mer enn det som er anbefalt, bare 
ler når følgesvennene deres kaster 
voldsomt opp og er på full fart inn i 
bevisstløs tilstand. 

Da er situasjonen utenfor min kontroll. 
Det er mye mer enn jeg kan håndtere. 

Det er på tide at noen forsvarer 
leveren som er det mest fantastiske 
organ i kroppen din. 

Leveren er den stille administrator 
som utfører om lag 500 oppgaver 
hver eneste dag. 

Men du må gjøre din del - som det 
å spise mye frukt og grønnsaker. 
Matvarer med magert protein og 
omega-3 fettsyrer er avgjørende for 
at jeg skal fungere ordentlig, og det 
hjelper også med mye væske. 

Råd fra The Mayo Clinic sier at for å 
holde meg sunn, er det nødvendig 
at du holder deg borte fra mettet 
fett og transfett, at du bare tar inn 
et minimum raffinert sukker og at 
du unngår alkohol.

Er du glad i 
  leveren din?

 

Et bilder av meg – din LEVER ‘

Y ou are someone special, precious and 

 (ca) 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

“Takes your Life” - part of Chile’s QUIT advertising 

Et bilde av meg - 

    din lever!

Sendt inn av Åse Marken, Bodø, Takk Red.
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Her kommer en liten 
hilsen fra Riisby! 

Riisby

Tove Kristin Jevne
Institusjonssjef

Jeg vil på vegne av Riisby takke for 
alle flotte gaver vi fikk til jul! 
Pasientene har bedt meg om å 
overbringe en stor takk! År etter år 
opplever vi hvor overrasket og glade 
pasientene blir over å motta 
så mange gaver, hjemmestrikka 
sokker og mange andre nyttige ting! 
Ofte er det også en personlig hilsen 
i gavene, noe som er ekstra rørende. 
På vegne av institusjonen vil jeg også 
benytte anledningen til å takke for 
alle pengegavene vi får. Som vi skriver 
i takkebrevet til den enkelte forening, 
så blir pengene brukt til julegaver 
og materiell til juleverkstedet. Det 
som ikke blir benyttet i forbindelse 
med julen vil bli brukt til turer og 
aktivitetsdager gjennom året. 

I skrivende stund har vi allerede 
startet på februar måned. Masse 
snø de siste ukene har gjort forhol-
dene flotte for uteaktiviteter. 

Etter hvert som dagene blir lengre og 
mer solrike vil pasientene nyte godt av 
de ulike mulighetene for uteaktivitet 
som både Riisby Søndre og Nordre har.
Allerede til fredag går turen til Valdres 
alpinsenter der det blir mulighet både 
for skikjøring og skigåing. 
I slutten av måneden ved fullmåne, blir 
det arrangert måneskinnstur til Ber-
gegarda. Her blir det skitur i lysløypa, 
fottur, kakao og grilling av pølser og 
historier rundt bålet. Av og til har det 
kommet besøk av tuss og troll. Neste 
tur går til Lillehammer med besøk på 
OL museet, Hunder-fossen og kanskje 
blir det mulighet for en tur i bobbanen 
for de som tør! Flere turer er planlagt i 
nærområdet utover våren!

Aktivitetsdagen vår går av stabelen 
den 19. mars.  Arrangementet finner 
sted i Odnesbakken. Leik og moro står 
i fokus denne dagen.  Konkurranser 
mellom Nordre og Søndre i stafett og 
tautrekking er et av flere høydepunkt! 
Fysisk aktivitet og er viktig, også for den 
psykiske helsa. 

Denne vinteren har Riisby hatt besøk 
av forskeren Torgeir Sørensen.  
Forskningsprosjektet har følgende 
tittel: «Meningsdannelse, åndelighet 
og religion: betydning for pasienter i 
behandling for ruslidelser». Formålet 
med studien er å studere hva som 
skaper mening i livet, og åndelig 
og religiøs erfaring og aktivitet hos 
pasienter som har rusproblemer. 
Samtidig ønsker de å undersøke 
om disse tingene har betydning for 
behandlingen når man er innlagt. 
Sørensen har intervjuet både pasien-
ter og ansatte ved institusjonen. 
Det er interessant for oss at det set-
tes fokus på disse spørsmålene ved 
behandlingen. Vi ser fram til videre 
samarbeid med han og venter i 
spenning på artikkelen han skal 
skrive. 

På Riisby har vi fullt belegg. Og 
heldigvis har vi kortere ventetid enn 
på lenge! Vi regner fortsatt med 
stor aktivitet framover, vi har som 
målsetning å levere så tett opptil 100 
prosent som mulig når det gjelder 
liggedøgn.  

Åpen dag 2014 blir i år den 22. mai. 

Hilsen Tove Kristin Jevne 

Adresse 
 

Telefon 
Telefaks Org.nummer Bangiro 

Riisby Behandlingssenter E-post: post@riisby.org 
Nordsinni 356, 2870 Dokka 
Web: www.riisby.org 61 11 28  00 61 11 28 01 984 012 721 2075 07 18389 

 

Stiftelsen 

RIISBY BEHANDLINGSSENTER 
  

 
I forbindelse med julen 2013 har vi mottatt julepakker og pengegaver. Dette ønsker vi å takke for 

gjennom Det Hvite Bånds blad. 
 
Takk for alle gavene i forbindelse med julen 2013                                                                     

 
Mosjøen Hvite Bånd 

kr.   1 000 

Bolsøya Hvite Bånd 
«     1 000 

Lensvik Hvite Bånd 
«     1 500 

Vest-Agder krets Det Hvite Bånd «     8 000 

Klepp Hvite Bånd 
«     2 000 

Bergny Birkenes 
«     1 000 

 
Gaver innbetalt til Det Hvite Bånd «     4 300 

 
Julegaver til pasientene fra:  

Bergny Birkenes, Frekhaug Hvite Bånd, Flekkefjord Hvite Bånd, Bergen Hvite Bånd, Hønefoss 

Hvite Bånd, Randaberg Hvite Bånd, Tørvikbygd Kvite Band, Haugaland Krets, Gjøvik Hvite Bånd, 

Voss Hvite Bånd, Norheimsund Hvite Bånd, Kragerø Hvite Bånd og Kolvereid Hvite Bånd. 

 
Hjertelig takk for alle gavene. 
 
 
Med hilsen Stiftelsen RIISBY BEHANDLINGSSENTER 

 
 
Tove Kristin Jevne       Ruth Sørseth                    

Institusjonsleder       økonomikons.                     

 
 
 
  

RIISBY BEHANDLINGSSENTER
Tove Kristin Jevne, 

Nordsinni 356, 2870 DOKKA
tlf. 61 11 28 00 

Giro: 2075.07.18389

Riisby

Kjære venner i Det Hvite Bånd!
I en for mange mørk og vanskelig tid, varmet 

det ekstra godt med generøse, og attpåtil 
hjemmestrikkede gaver til Jul.

Der sitter mange her på Riisby som har 
lyst til å gi dere en god klem inn i 

det nye året. 
Godt Nyttår til dere!

Hilsen pasientene 
på Søndre
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Ida Wedel Jarlsberg Gratulerer med 88 års dagen!

Jubileumsåret for Det Hvite Bånds 
kurhjemsvirksomhet er over. I og 
med at jeg skrev et jubileumsskrift 
om denne virksomheten, måtte jeg 
sette meg inn i historien. På den 
måten ble jeg kjent med mange 
dyktige og spennende kvinner. En 
av dem var Ida Wedel Jarlsberg 
(1855 - 1929).

Hun var den første landslederen/
presidenten i Det Hvite Bånd i 
Norge (fra 1892). Hennes fulle 
navn var Ida Charlotte Clementine 
Wedel Jarlsberg. Hun benyttet 
tittelen komtesse, som betyr ugift 
datter av greve. Foreldrene var 
Peder og Hedevig Betzy Anette 
Anker Wedel Jarlsberg på Jarls-
berg gods ved Tønsberg. Ida hadde 
egentlig ikke noe formelt grunnlag 
til betegnelsen komtesse siden 
adelskapet var avskaffet allerede i 
1921 i Norge, men hun holdt på den 
likevel.

Ida Wedel Jarlsberg studerte 
malerkunst hos Knut Bergslien i 
Oslo, hos Hans Gude og Eilif 
Petersen i Tyskland. Hun ble dyktig, 
men ikke så kjent som andre norske 
kvinnelige malere fra samme tid, 
slik som Kitty Kielland, Harriet 
Backer og Asta Nørregaard. Fra 
1878 var hun hoff-frøken for 
dronning Sofie av Norge/Sverge i 
Stockholm. Da hun kom tilbake til 
Norge og Kristiania i 1885 
engasjerte hun seg i sosialt arbeid, 
inspirert av dronning Sofie, som 
var svært opptatt av kristent 
hjelpearbeid.

Sammen med naturforsker Birgitte 
Esmark, 1841-1897, startet Ida 

Wedel Jarlsberg et 
prosjekt med å hjelpe 
unge kvinner fra landsby-
gda, som ikke hadde det 
så bra i hovedstaden. De 
bygde opp et hjem der de 
kunne være sammen i et 
fellesskap på søndager. 
Etter hvert utvidet de 
tilbudet til å omfatte 
hverdagene etter arbeids-
tid. Unge kvinner fikk der 
undervisning i bokføring, 
regning, søm, kristen-
domskunnskap, norsk og 
engelsk. Denne virksom-
heten var begynnelsen til 
det som ble KFUK, 
samtidig som den pekte fram 
mot Det Hvite Bånd.

Komtesse Ida Wedel Jarlsberg tok 
opp igjen malingen etter år 1900 og 
gikk da og lærte hos Harriet Backer. 
I årene 1916 til 1923 var hun bosatt 
i Roma. Klimaet der passet henne 
godt siden hun var asmatisk. Det 
Hvite Bånds pionerer både i Norge 
og internasjonalt var framtredende 
kvinner, Ida Wedel 

Jarlsberg var en av dem, Birgitte 
Esmark var en annen. Dorothea 
Scjoldager, som jeg skrev om i 
forrige Hvite Bånd-blad, en tredje. 
De gjorde seg gjeldende på flere 
felter i samfunnslivet. Mange 
kjempet for kvinners stemmerett. 
Og skulle det bli noe kurhjem for 
kvinner med alkoholproblemer, 
var det selvsagt at initiativet måtte 
komme fra kvinner.

Grunnlaget for pionerenes innsats 
var deres kristne tro. Den ga livet 
et bestemt innhold og en bestemt 
retning. Kallet til innsats førte dem 

utover deres egne sirkler og inn i 
fellesskapet med mennesker som 
mest av alt trengte deres kjærlighet. 
Skulle de lykkes, trengte de å leve 
nær selve livskilden. I et brev til en 
svensk venninne skrev Ida Wedel 
Jarlsberg: “Jeg lærer om og om igjen 
at forutsetningen for å leve et hellig 
liv er avhengig av at man tilbringer 
mye tid alene med Gud i bønn og 
ved stadig å angre for hans åsyn”.
Jeg lar dette sitatet stå som en 
hilsen fra Ida Wedel Jarlsberg til oss 
som leser bladet. Hun var komtesse 
og tilhørte den lille virkelige over-
klassen i Norge. Når vi minnes 
henne er ikke grunnen hennes 
sosiale status, men at hun ble en 
tjener for mennesker som hadde 
behov for omsorg og neste-
kjærlighet. Da trengte hun å leve 
nær livskilden. Det samme gjør vi. 
“Uten meg kan dere intet gjøre, 
sa Jesus, Johs. 15,5.

Hilsen Riisbyprest 
Ragnar Enger

Riisby

Ragnar Engen, 
Riisbyprest

Maleri av Ida Wedel Jarlsberg som har hengt i dagligstuen
 på Vårli, Løken og Eiisby
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Lærer Ragnhild Veiteberg fyllte 
88 år, mandag 24. februar

Landsleder og Verdenspresident 
Margaret Østenstad, Kretsleder 

Aud Karin Førland og Leder for Stord 
Hvite Bånd, Brita Nilssen var 

på visitt og hedret jubilanten.

Kitty Ditlevsen fylte 88 år 30. januar.
Inger Løkstad gratulerer henne
og overrekker en velfortjent 
blomsterbukett på Jubileumsfest, 
se side 30.

Kitty Ditlevsen og Ragnhild Veiteberg
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PåskeandaktMinneord

Døde 10.12.2013, 79 år gammel
Inger Marie vart medlem i Stord Hvite bånd i 1994. Ho vart med i styret i 
2002, men var sekretær allereie frå år 2000, før ho kom med i styret. 
Inger Marie var ein dyktig skribent, ho skreiv sirlige og nøyaktige referat 
frå styremøte og andre samlingar. Ofte hadde ho flotte innlegg i 
lokalbladet, ho skreiv prologar, dikt og var lett å be om å delta på møta. 
Ho hadde mykje erfaring og mykje godt å dele med oss andre. Dei siste 
åra var ikkje helsa hennar god, men likevel var ho positiv og kom på 
møta våre så sant ho kunne. 

Til jul i 2012 mottok ho ein ærespris frå DHB Haugaland krets. Det satte 
ho stor pris på. Vi saknar Inger Marie i lokallaget vårt og på møta våre, 
særleg på vårt tradisjonelle julemøte i Hagerups-huset. I gravferda 
hennar vart det gitt ei minnegåve på kr 5074 som vi takkar for. 
I tillegg kom det inn frå ein takksam nabo på kr 600. Vi lyser fred over
Inger Marie Vangsnes Try sitt fine minne.

Brita Nilssen

Døde 13.10.13 
- 88 år gammel

Lina Vikenes fra tidligere Sagvåg 
Hvite Bånd. Hun ble tidlig medlem i 
foreningen, slik som også moren 
var. Lina ble et viktig medlem for oss. 
Hun var kontorutdannet og slik ble 
hun en dyktig kasserer for foreningen i 
en årrekke.

Da de stod uten leder for 15 år siden, overtok 
hun ledelsen sammen med Grethe Vassnes. 

Grunnet sviktende helse for begge, eller en tid, så de seg 
nødt til å legge ned, da ingen andre ønsket å drive foreningen 
videre.

Nå har de begge fullført løpet, og vi som var medlemmer 
av Sagvåg Hvite Bånd på Stord, takker for den innsatsen de 
gjorde: «For Gud, heim og alle folk». Og lyser fred over deres 
minne med Kol. 4,77 «Gi akt på den tjenesten du har 
mottatt i Herren, at du fullbyrder den.»

Bergny Birkenes

Lina Vikenes

Inger Marie 
Vangsnes Try Jesus gikk lidelsens vei

«Ve dere, dere stenger himmelriket for 
menneskene!» Han kom ofte på 
kollisjonskurs med de åndelige lederne. 
Hvorfor? Jeg tror at fariseerne regnet 
med at når Messias kom, da måtte han 
komme først til dem. Rose dem de som 
holder loven, de som ville være 
perfekte. Denne Jesus er jo bare tøm-
mermannens sønn og søker 
selskap blant de gudløse.

En eneste sau betyr jo ikke så mye når 
det fantes 99 andre igjen! De forsto 
ikke det enkelte menneskes verdi, de 
var ikke innstilt på å anstrenge seg for 
en synders frelse. De ante ikke at Gud 
lar nåde gå for rett. De sa om Jesu 
under: «Det er med Beelsebul han 
driver ut de onde åndene».

Iblant tenker jeg på de personene som 
møtte Jesus og som hadde sitt livs 
sjanse og var så nær Guds rike, f.eks. 
den rike mann, som ønsket evig liv. Han 
kjente budene godt. Jesus fikk ham 
kjær, men mannen ville ikke gi avkall 
på sin rikdom. Jeg undrer meg på hva 
Jesus følte i det øyeblikket.

Jesus fikk også oppleve at flokken 
rundt han minket etter hvert som hans 
offentlige virksomhet nærmet seg 
slutten. Når han begynner sin siste 
vandring opp til Jerusalem, går det så 
langt at han spør sine egne disipler: 
«Vil også dere gå bort?» De var ingen 
trosgiganter, men Han hadde utvalgt 
dem. Det kom an på dem om hans 
rike skulle fortsette etter hans død og 
oppstandelse, disse svake, usikre 
mennesker som av og til kranglet, ja 
iblant oppførte seg som små barn. 
Men de var hans og hans stadige 
bønnebarn.

Den stunden da han gir sterkt uttrykk 
for sin skuffelse, er da Han gråter over 
Jerusalem, byen der tempelet var, 
teologiens høyborg. Det er som han da 
oppsummerer sin treårige virksomhet. 
Jesus gråter. Vi opplever hans angst 
og skuffelse i ordene: «Jeg var her hos 
dere for å hjelpe. Men dere ville ikke. 
Da jeg helbredet fra sykdommer, 
var det med Guds stemme og Guds 
hender jeg gjorde det. Likeledes da jeg 
helbredet syke sjeler. Det var med Guds 
stemme jeg trøstet, tilgav synder og 
formante.»

Så opplever vi da opptakten til det som 
skal ramme Jesus i Getsemane. 
Lidelsen blir større skritt for skritt. 
Men det slutter ikke der. Graven blir 
bare et sted for et kort opphold. Det 
kommer en Påskedagsmorgen, og 
takket være den sitter jeg her og 
skriver min andakt.

Jeg ønsker dere alle en velsignet Påske! 
La oss som Guds folk sammen takke 
og juble.

Rolf Stackbom

Jesus var en «smertens mann». Og hans lidelse 
begynner ikke i Getsemane, på Via Dolorosa, eller 
på Golgata. Allerede ved hans fødsel finnes
spydet i nærheten. Da de vise menn på grunn av 
en feil besøkte kong Herodes, og han fikk greie 
på hvor jødenes nye konge skulle fødes, handlet 
Herodes raskt og sørget for å drepe alle nyfødte 
guttebarn i Betlehem. Denne første gangen klarte 
ikke sverdet oppdraget, men 30 år senere skulle 
det lykkes.

Men Jesu lidelse var jo ikke bare legemlig. Gang 
på gang opplever jeg at han må ha lidd psykisk og. 
Han hadde ofte stor folkemengde rundt seg men 
var likevel ofte ensom. Han sier at «Menneske-
sønnen har ingen plass der han kan hvile sitt 
hode».

Når Jesus senere trer fram offentlig, får han gang 
på gang oppleve smerte i det innerste av sin sjel.
Han lider når han opplever skinnhelligheten blant 
de som skulle være folkets veiledere og forbilder. 
Iblandt måtte han heve røsten og rope: 
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- Rusrelaterte skader er en av våre 
største samfunnsutfordringer. Det 
påvirker så mange av de områdene 
vi ønsker å bedre, fra fattigdoms-
bekjempelse til folkehelse, og har 
en høy kostnad for samfunnet og de 
enkeltmenneskene som berøres, sier 
Gerhardsen.

Hun mener det fortsatt er mye ugjort 
innen feltet, og er opptatt av at 

Actis i samarbeid med medlemsorga-
nisasjonene skal styrke innsatsen på 
forebygging, behandling og ettervern. 

- Regjeringen har lovet mye innen 
rusbehandling, og Actis vil følge opp 
disse løftene. Vil vil også følge nøye 
med utviklingen for alkohol
- og spillpolitikken. Det er gode tradi-
sjoner i Norge for at vi forvalter disse 
områdene utfra hensynet til sårbare 
grupper. Det bør vi fortsette med,
sier hun.  

Styreleder Arne Johannessen er glad 
for å ha rekruttert Mina Gerhardsen 
på laget.

- Styret er svært fornøyde med denne 
tilsettingen, og mener dette vil bidra 
til å løfte feltet. Mina Gerharsen 
har bred politisk kompetanse og er i 
tillegg en tydelig samfunnsstemme, 
som Actis og medlemsorganisasjo-
nene ser frem til å dra nytte av. 

Hun har også tidligere erfaring fra 
frivilligheten, blant annet fra Frivillig-
het Norge og Røde Kors. 
Vi gleder oss til samarbeidet med 
Mina, og til å styrke og videreutvikle 
Actis sammen, sier han.

Ansettelsen av Gerhardsen er til 
vurdering hos Karanteneutvalget. 
Spørsmål om tiltredelsestidspunkt 
må avvente til Karanteneutvalget har 
behandlet saken.

Mina Gerhardsen er tidligere stats-
sekretær ved Statsministerens kontor 
og i Kulturdepartementet. Hun har 
hovedfag i pedagogikk og i samfunns-
geografi og har også bakgrunn som 
journalist.
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Langvarig forandring                  
            kommer innenfra

    -Rusfeltets 
     samarbeidsorgan

Samarbeidspartner Familie og media Samarbeidspartner Actis

«Det hjertet flyter over av, taler 
munnen» sier Jesus, og sier med 
det noe om forholdet mellom indre 
verdier og ytre handlinger. Jeg tror at 
indre motivasjon og egen overbevis-
ning om veivalg, vil være en sterkere 
drivkraft i lengden enn ytre press eller 
overtalelse. Skal vi se et mediebilde 
preget av kristen tro og gode verdier, 
må disse holdningene befinne seg på 
innsiden av personene som skaper 
mediene. Derfor er følgende tre 
eksempler på arbeidsmetoder svært 
viktige for oss fremover:
 
1. Bønn
Vi har nå rundt 2000 som har lovet å 
be ukentlig for mediene. Det er uvur-
derlig! Og vi vil fortsette å mobilisere 
flere til bønn, for vi er overbevist om 
at bønn «har stor kraft og virkning»! 
Her har ikke minst menigheter og 
forsamlinger store muligheter til å bli 
med i denne mobiliseringen. Herved 
er utfordringen gitt.
 

2. Langsiktig relasjonsbygging
Vi vil fortsette å ha dialog med 
mediene. Det er ikke alle våre møter 
som umiddelbart fører frem. For 
eksempel møtte vi NRK i forbindelse 
med Fylla. Programmet ble likevel 
sendt. Men vi hadde en god dialog, 
som forhåpentlig bygde tillit. Og som 
kanskje i neste omgang kan prege 
videre valg for utforming av nye pro-
grammer.
 
3. Inspirere kristne i mediene 
«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, 
for det er Herren og ikke mennesker 
dere tjener,» sier Paulus i Kol.3,23. 
Denne holdningen vil vi inspirere 
kristne som arbeider i mediene til å 
ta med seg i sin jobbhverdag. Med 
kjærlighet til Gud og mennesker og 
fokus på det som er sant, rett og godt 
skal de få prege mediene innenfra. 
Blant annet er vi i en tidlig plan-
leggingsfase for å få til en mediedag, 

der vi vil invitere kristne som arbeider 
i ulike medier til å komme sammen, 
for å bli utfordret, inspirert og 
bevisstgjort på hva det vil si å følge 
Jesus i sin arbeidshverdag. Et slikt 
viktig forum for nettverksbygging har 
manglet til nå, og vi tror at en medi-
edag vil bidra til 
 
Vi skal ikke slutte å gi konstruktiv 
kritikk til mediene, men vi vil at vår 
kontakt med dem skal ha som sikte-
mål å forandre innenfra - ikke vinne 
kortvarige kamper med ytre press. 
For vi tror at langvarig forandring 
kommer innenfra.
 

Ukens mediekommentar er 
skrevet av daglig leder i 
Familie & Medier, 
Jarle Haugland.

Vi vil forandring. I Familie & Medier arbeider vi hver dag for 

at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen. 

Men hvordan bør arbeidsmetodene være i et etterkristent land 

(eller førkristent, om vi skal tenke offensivt)?
Hun ble tilsatt av styret 31. januar 2014.

DETTE ER VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE :

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og 
drikkeskikkene som et av de største 

samfunnsproblemer. Derfor arbeider 
denne organisasjonen iherdig for å vekke 

kvinnene til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol og 

andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør.            

RUSFRI

VERDEN

Mina Gerhardsen 
ny generalsekretær i Actis«Veldig enig! Landsleder DHB»



Det ryk som kjent ein del hjerneceller 
for kvar fylle.  Men som vi veit er det 
slik at alle veit at Jeppe drikk, men 
ingen seier kvifor Jeppe drikk.  Det 
er fleire grunnar til det.  Ein av dei er 
eit stort sosialt press.  Er ein ungdom 
så vidt passert tenåringsgrensa, så er 
det i gang.  Kompisane drikk, og ein 
vil ikkje vera dårlegare. Nei, og er ein 
ikkje dårleg frå før, så vert ein det i 
alle fall når ein drikk. Ikkje festleg å 
sjå unge jenter og gutar som ligg og 
spyr og eller pratar tøv i veggrøfta og 
som må leggjast i stabilt sideleie så 
ein ikkje risikerer at dei kvelast i sitt 
eige spy.

Med denne innleiinga vil eg ta med 
nokre fakta om kva som skjer med 
dei som drikk alkohol, både korttids 
skader og langtids verknader.

Avhengig av kor mykje alkohol som er 
drukke og den fysiske tilstanden den 
som har drukke er i kan dette skje:
- utydeleg tale
- ein vert sløv
- oppkast
- diare
- dårleg fordøying
- hovudverk
- pustevanskar
- uklart syn og høyrsel
- dårleg dømekraft
- nedsett orienteringsevne 
   og koordinasjon
- tap av medvit
- anemi (Tap av raude blodlekamar)
- går i koma
- blackouts (den som har drukke man
  glar delvis minne av det som    
  skjedde då vedkomande var full.)

Langtidsverknadane er og svært 
alvorlege. 

Helseproblema ved lang tids 
bruk er desse:
- uforutsette skader som bilkrasj, fall,  
  brann og drukning.
- planlagte skader som skader ved sky  
  tevåpen, valdtekt og vald i heimen.
- aukane skader på jobben og tap av 
  produktivitet.
- aukane familieproblem og brotne 
  relasjonar
- alkoholforgifting
- leverskader
- nerveskader
- seksuelle problem
- varige hjerneskader
- vitamin B mangel som kan føre til 
  tap av minne, apati og 
  desorientering
- magesår
- gastritt (Betennelse i magesekken)
- underernæring
- kreft i munn og hals

Som sagt, og når ein ser desse to 
lister, skulle ein tru det var nok til 
å skremma skrubben, som vi sa i 
min barndom.  Eller med andre ord 
få folk til å tenkja seg om mange 
gonger før dei set flaska eller glaset 
til munnen.  Men nei, folk drikk!  Om 
vi kunne få somme til å ta til vettet,  
ville det vera ein stor fordel. Det ville 
gi den einskilde eit løft, og det ville gi
samfunnsøkonomien eit løft. La oss 
prøve å løfte i flokk, så folk får det 
betre.

Ei trist soge til slutt fortalt av eit 
eldre medlem i Mosjøen DHB.  

Ein alkoholikar vart lurt til å symja 
over Vefsna.  Det stod nokre luringar 
på land og såg han ta seg fram i elva.  
Mannen drukna.  Ingen vart anklaga 
for hendinga.  Mannen var jo berre 
ein stakkars alkoholikar...

Menneskeverd har ein uansett. Men 
det syner med all tydelegheit at det 
er lurt å halda seg edru.

Skader ved alkoholkonsum
Når ein les om og veit om alle skadane ved lite og stort alkoholkonsum, kan ein undra seg over at folk vil 

seg sjølv så vondt som å setja til livs dette stoffet.  Når vi har sett og høyrt dei i aksjon i fylla dei som har 

fått for mykje, veit vi at dei er ikkje seg sjølv.  Og dei vert mindre og mindre seg sjølv til meir dei fortærer.

Det Hvite Bånds blad 14 

Avd. utdanning

virgin mojito
5 båter lime

1 ss sukker

10 blader sveitsermynte

sprite eller farris

Lime, sukker og mynte moses i glasset.
Fyll på med knust is.
Fyll opp med sprite eller farris
alt etter hvor søt du ønsker mojitoen.
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Drikkefontener
Ved den første nasjonale kongressen for Hvite Bånd i USA i 1874, ble kvinnene oppmuntret til å 

oppføre; ” i hver landsby, hver bygd og by, vannfontener”.  

Ved å sørge for vann til bygdefolk og gårdbrukerne når 
de kom inn til byen, var HB med å fylle et behov som 
gjorde det mulig for folk å motstå fristelsen til å oppsøke 
pubene og saloonene etter vann og dermed bli frista til å 
bli værende for sterkere drikke.  Dette er en svært viktig 
praksis som er blitt brukt mange ganger i HB.  I stedet for 
bare å fortelle om ting du må unngå, setter de fram et 
positivt alternativ.

Anna Gordon som var privatsekretær for Frances Willard 
og leder for ungdomsavdelingen, (nå barneavdelingen) i 
WWCTU, fikk inn 350 000 underskrifter med avholdsløfte 
fra barn i mange land hun og var med og bidrog med 3000 
US dollar til oppførelsen av en fontene til ære for Frances 
Willard. 

Fontenen var stilt ut første gang på Colombias Verdens 
Utstilling i Chicago i 1893.  Den ble kalt” Den vesle jenta 
med det kalde vannet”. En vannstråle rant opp i 
skålen og sildra ned.  Ved å bruke kopper som var festa til 
jentas arm, kunne folk drikke vann. Vann rant det også opp 
i trauet under til hesten, og heilt nederst var en liten skål til 
hundene.  Etter utstillingen ble fontenen flyttet og plassert 
framfor WCTU sitt hovedkvarter(kjent som WCTU Tempel) i 
Sentrum av Chicago.  Etter at Tempelet ble solgt, ble fonte-
nen plassert i Lincoln Parken på nordsiden i  Chicago, bare 
noen minutters kjøretur fra Evanston.

Men 1. mars i 1958 når den ansatte for parken kom og 
skulle skru på vatnet, oppdaga han at den 300 pund tunge 
bronse statuen var blitt stjålen.  Det ble aldri funne spor av 
den.  Den gode nyheten var at en privat giver og Chicago 
Park Distrikt fikk laga en ny fontene, med modell av en 
identisk lik fontene i Portland, Maine.  Den var satt opp i 
1917 til ære for Lillian M.N. Stevens, kvinnen som Willard 
valgte som sin etterfølger som Nasjonal President.  
Stevens var og Visepresident i WWCTU.

Den nye fontenen ble igjen plassert i Lincoln Park på den 
originale sokkelen og innvidd 2.oktober i 2013.  En identisk 
lik fontene ble satt opp i London i England til ære for 
Lady Henry Somerset.  Den ble også stjålen, men er blitt 
erstatta.

Det er blitt lokalisert rundt 85 fontener som WCTU var 
ansvarlig for, men mange er blitt ødelagt oppgjennom 
åra.  Både i Australia og Canada er det blitt funne WCTU 
fontener.

På bildet kan du se den nye fontenen i Chicago. Den er 
tenkt å være et synlig minne på Frances Willard sin 175 
års fødselsdag, hun som var grunnleggeren av WWCTU, 
Det Hvite Bånd.

Sarah Ward, 
Redaktør 
Verdens Hvite 
Bånd blad

Et positivt alternativ «i går»

Et positivt alternativ «i dag»

Torgunn Søyland Skoglund
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 Avd. Barn og Junior

BØTTA
Det var en gang en mann som hadde 
til arbeidsoppgave å bære vann fra 
elven til sin herres hus. Mannen bar 
vannet i to bøtter. Han festet bøttene 
i hver ende av en stokk og bar dem på 
den måten i et åk over skuldrene. Slik 
gikk han frem og tilbake mellom elven 
og huset mange ganger hver dag.

En av bøttene var perfekt til å bære 
vann i. Det var helt tett. Den andre 
bøtta var lik å se til, men den hadde 
en liten tynn sprekk hvor vannet rant 
ut. Når mannen kom til huset, var den 
perfekte bøtta alltid full, og den 
ødelagte bøtta bare halvfull.

Den perfekte bøtta var stolt og skrøt 
av seg selv straks anledningen bød 

seg. Den rakket ned på bøtta med 
sprekken i, og lot aldri en anledning 
gå fra seg til å fortelle hvor mye slit og 
strev den gav mannen. Tenk å måtte 
leve med ei bøtte som aldri var mer 
enn halvfull når vannet skulle leveres.
En dag begynte den sprukne bøtta å 
snakke med mannen.

”Jeg vil be om unnskyldning”, sa den 
ulykkelig. ”Fordi jeg er ødelagt, er det 
bare mulig for deg å levere en og en 
halv bøtte med vann av gangen. Jeg 
er lei meg! På grunn av meg må du 
slite ekstra.”

Mannen smilte til den sprukne bøtta 
og sa: ”Når vi nå går tilbake til huset, 
vil jeg at du skal legge merke til alle 
de vakre blomstene langs stien.” 
Bøtta la merke til at det var nydelige 
blomster i alle slags farger langs stien.  
Det var vakkert og bøtta ble lettere til 

sinns. Men da de kom opp til huset 
og bøtte igjen merket at den bare var 
halvfull, ble den trist igjen. 

”Takk for at du prøver å muntre meg 
opp med de vakre blomstene”, sa 
bøtta, ”men jeg er fortsatt lei meg og 
ber om unnskyldning for at jeg ikke er 
perfekt.”

Mannen sa: ”kjære, bøtta mi la du 
ikke merke til at det bare er på din 
side av stien at det gror blomster? 
Hver dag når vi går fra eleven, risler 
vannet fra deg ned over blomstene. 
Det lille vannet som lekker fra deg, 
har gitt blomstene akkurat nok til å 
vokse og trives. Jeg kunne ha byttet 
deg ut for lenge siden, men du er 
perfekt til oppdraget.

Ungdommen bedre enn noen gang!
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Forskning viser at få unge tenåringer har erfaring med rus, og røyking er ut. De er mye hjemme, jobber 
hardt på skolen og er opptatt av å holde seg i form (NOVA 2013). Ungdom stiller høye krav til seg selv på alle 
områder i livet. Unge mennesker strever seg, eller står i fare for å streve seg psyke. Angst, depresjon, søvn-
problemer, selvskading og spiseforstyrrelser er de vanligste plagene. Krav til prestasjoner og perfeksjonisme 
sprer seg til alle områder i samfunnet. Forskerne frykter at dette kan føre til økt rusmisbruk fordi mennesker 
som lever med høyt prestasjonspress har behov for avslapping. Det er der rusen kommer inn. Sentral-
stimulerende stoffer for å klare å yte enda mer og alkoholen til å slappe av med. 

Jeg er sammen med ungdom i alderen 14 til 19 år hver dag. Jeg kan bekrefte det forskerne har funnet. Dere 
er kjekke, skikkelig, hardt arbeidende, har høyre krav til dere selv og utsettes for forventninger og press fra 
mange hold. Hva er viktig i livet?  Er det å være populær, pen, veltrent, slank, ha moteklær, kule hobbyer, 
topp karakterer osv.? Jeg syns at den Indiske historien om bøtta, sier noe om hva som er verdifullt og viktig 
i livet……. 

Ann June Hallaråker

- Hvordan du ser ut når du er født 
- Foreldrene dine
- Søsken
- Hvilket land du er født i

- Dine evner og anlegg
- Hvilket århundre du er født i
- Din plass i søskenflokken
- At du blir eldre

Alle er opptatt av utseendet sitt og vil være tøff og kul!
Men det er noen ting vi ikke kan forandre på og som vi bare må godta:

Er du veldig misfornøyd med deg 
selv og hvordan du ser ut?

Ikke ødelegg det Gud har skapt med å bruke alkohol eller     
                        rusgifter!  Husk du er verdifull for Gud og dine nærmeste!

HVem ligner jeg på?
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Jeg har et godt råd som funker: 
  Si takk til Gud som har skapt deg slik du er med alle 
    dine evner og anlegg!



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: Landskontoret, Torggt. 1, 0181 Oslo.

Ha alle ingrediensene opp i en kasserolle og la det koke opp
Server det i krus og pynt med pinner av kanel bark.

Fra Canada Hvite Bånd

4 kopper varm te
4 kopper tranebærjuice, eller druejuice
3 kopper eple juice
2 kopper appelsin juice
1 kopp sukker
¾ kopp sitron saft

Varm fruktpunsj 
fra Canada

Skapt i Guds Bilde
navn:

Jeg er spesiell...
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Tegn et bilde av deg selv! 

Gud har skapt deg helt spesiell og enestående, 
ingen er lik deg! Du er Guds mesterverk! 
Fantastisk!

Salme 139,14: Takk Gud fordi du har skapt meg på 

skremmende forunderlig vis!

Efeserne 2,10: For vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus 

til gode gjerninger!



Selmas påskequiz 
Avd. Ungdom Påskebilder til fargelegging

God Påske! Fargelegg og klipp ut...

1.   Hvem skrev om Pippi Langstrømpe og Ronja Røverdatter? 

2.   Hvor bodde Emil og hva het søsteren hans? 

3.   Hva har påskeharen med til barna?

4.   Hvorfor feirer vi påske?

5.   Hvorfor har vi egg og kyllinger i påsken?

6.   Hvilket land i Mellom Amerika hjelper vi i Det Hvite Bånd?

7.   Hvem har skrevet sangen: ”Du ska få en dag i morra”?

8.   Hva heter landet/kontinentet som ligger ”Down Under”?

9.   Hvilke 2 dyr forbinder du med dette landet?

10. Hvilket land skal arrangere neste vinter OL i år 2018?

Vitser

SVAR: 
1. Astrid Lindgren

2. I Lønneberget, Ida

3. godteri

4.  Fordi Jesus døde på korset for alle men-
nesker

5. Symbol på nytt liv

6. Guatemala

7. Alf Prøysen

8. Australia

9. Kenguru og Koalabjørn

10. Sør Korea

Hvorfor tar golfere med seg et ekstra par sokker?

(I tilfelle de får hole in one)

Snorker fedre alltid?

(Nei, bare når de sover)

D e t  H v i t e  B å n d   s . 2 0 
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Avd. sosial

En av disse mine minste

Aud Bodil Brekka

23 Det Hvite Bånds blad 

Tusen takk, bestemor det var nettopp 
dette jeg ønsket meg! Se, hva jeg har 
fått, en fin Bibel med navnet mitt på! 
Søsknene hans var ikke særlig 
imponert, kunne det være noe å 
skryte av? 

Hadde det enda vært en mobil-
telefon? Dette skjedde for noen år 
siden og gutten satt titt og ofte med 
Bibelen på fanget ved peisen om 
kveldene. Skoletimene med fortellin-
ger fra Bibelhistorien var spennende 
og noe han fulgte interessert med på, 
og stilte mange spørsmål til læreren. 

Etter som tiden gikk begynte kamera-
tene å flire bak ryggen hans, mobbin-
gen var begynt. Det ble ikke stas å gå 
på skolen lenger, han gruet seg ofte. 
En dag kom han hjem uten lue og 
jakke, gjennomvåt og iskald, senere 
ble ranselen og bøkene ødelagt, 
sykkelen punktert! To av guttene
 førte an i mobbingen, de ropte 
«Jesusgutten» etter han. Han våget 
ikke si noe til læreren eller foreldrene 
før ett år etterpå. Det var mange tårer 
og mye smerte i et lite barnehjerte.

Denne sanne historien gav meg mye 
å tenke på. Det Hvite Bånd trenger en 
skikkelig intensivering når det gjelder 
barn som oftere enn vi tror utsettes 
for mobbing. Tilværelsen deres er et 
mareritt som de ofte ikke tør fortelle 
til noen. En liten jente har kommet 
gråtende hjem fra skolen flere ganger 
etter at en større gutt hadde sparket 
henne i magen. 

Kjære DHB søstre: 
La oss ta utfordringen, sette mobbing 
på dagsorden! Hvorfor ikke arrangere 
seminar for foreldre, lærere og 
fagfolk med hovedfokus på mobbing, 
både psykisk og fysisk! Mange små 
barnehjerter ville glede seg og få det 
tryggere om flere voksne tok opp 
kampen mot mobbing i samfunnet!

Kjære søstre og brødre i Det Hvite 
Bånd: Må vi be om et nytt, rikt 
arbeidsår hvor Gud velsigner 
med visdom, kraft og styrke 
i vår organisasjon. 

Hilsen 
Aud Bodil Brekka.

11 åringen åpnet med forsiktige hender pakken han hadde fått av bestemor på bursdagen. 

Ansiktet strålte da han fikk se hva som var inni det fine papiret. 

SER DU?
Hvordan skal den unge holde sin sti ren? 
Ved å holde seg til ditt ord. Salme 119,9
 
SER DU KLART?
Når du går igjennom livet så skal du 
igjenom mange ting. Du skal lære å gå, 
begynne på skole, få jobb, få 
kjæreste, gifte deg, få unger, få 
barnebarn og til slutt, så skal du dø. 
Dette er ting som kan skildre et 
«normalt» liv. Et liv som går fra ende til 
aen uten noe uvanlig innhold. 
Er dette det livet Gud vil vi skal leve? 
Dette hørres kanskje ikke så bra ut, men 
alt som er nevnt ovenfor er på en måte 
distraherende for deg. Det er ting i liv-
ene våre som gjør at vi ikke ser helt klart 
hva Gud vil med oss. 
Vi er alltid så opptatt, har alltid noe å 
gjøre. Glemmer kanskje å stoppe opp å 
se oss om, høre etter, ta oss tid til Gud.
 
Hvis du ser på ditt liv som en pizza, en 
hjemmelaget pizza. Når du blir født så 
får du begynne med en bunn, en tom 
bunn. Pizzasaus blir lagt på av andre enn 
deg selv, dette er oppveksten din. Når 
du kommer i ungdommsårene så skal du 
selv begynneå ta valg, velge utdanning, 
kjæreste, moped, bil og lignende. 

Gjennom hele livet fyller du pizzaen 
med fyll som du liker, likt som om du 
tar valg du vil i livet. Når du nesten er 
ferdig å lage pizza, eller når du nesten 
er ferdig med livet, da ser du på hva du 
har laget. Hva er på pizzaen? Hva har 
du i livet ditt? Du har kanskje en flott 
bil, stort hus, en flott kone, flotte barn, 
flotte barnebarn, du er egentlig veldig 
fornøyd med hva du har laget på den 
tiden du hadde. Men, når alt kommer til 
alt, hvis du har en pizza med peperoni, 
biff, kjøttdeig, løk, ananas, paprika og 
ost, men mangler en stekeovn, da er du 
like langt. 

Det er ikke noe poeng i å ha en fantas-
tisk pizza hvis du ikke kan steke den. Det 
samme gjelder livet som er Guds gave til 
oss. «Vi er skapt til å gjøre Guds gjerning 
på jord.» Efs. 2,10
 
Elsk ikke verden, heller ikke de ting som 
er i verden! Om noen elsker verden, da 
er ikke faderens kjærlighet i ham. For alt 
som er i verden, kjødets lyst og øynenes 
lyst, og hovmodig skryt av det en er og 
har, er ikke av faderen men av verden.
1.  Johannes 2:15-16
 
Det du har her på jorda får du ikke med 
deg i himmelen. Du kan ha så mye fint 

du bare vil, men når dagen kommer 
og du skal stå foran Gud vår skaper, da 
hjelper det ingenting.
Kanskje du lever et flott liv, kanskje du 
har det veldig bra, du er fornøyd. Men 
har du fokus på Jesus? Er du fornøyd 
med hvordan du har det med Jesus? Det 
er så fort gjort å bare «leve» uten å leve 
for noe spessielt. Vi bare gjør det vi alltid 
har gjort, går på jobb, skole, fotballtre-
ning eller hva det måtte være, noen 
ganger så bør vi bare stoppe opp.

Ta deg litt tid i hverdagen, stopp med alt 
å ha hør på hva Jesus vil, be til ham, les 
i bibelen, Gi han plass i din ellers travle 
hverdag. Legg opp til at du skal be hver 
dag, ha jesus tid, hver dag. Ta det med 
i planene å ikke la planene ta deg bort 
fra Gud.
 
BØNN: 
Kjære Jesus, jeg vil at du skal bli en mer 
sentral del i livet mitt, jeg vil at du skal 
ha plass i min hverdag. Jeg trenger din 
hjelp, gi meg styrke og motivasjon til å 
tilbringe tid med 
deg. Takk for alt du har gjort for 
meg. 

Amen.

Andakt fra en ungdom

Tanker om livet fra en
       ungdoms perspektiv

Daniel SJøen

Barn og ungdom 
er vårt ansvar!
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Familieavd.
Åslaug Mjøs, 

AvdelingslederMøteplasser 
                for samtale

Møteplasser 
                for sam-

Det er aldri for tidleg å introdusera 
ein tanke om å ta avstand frå bruk 
av rusgifter. Det  viser  seg at det kan 
foreldre gjera til borna frå dei er små. 
Når  foreldre  tenkjer igjennom kva 
som er best for borna deira, så kan 
dei  utforma heimen sin slik at borna 
får veksa opp i eit rusfritt miljø. Det 
er trygt og naturleg for små born å ha  
foreldre som  er edru, som  er til 
å stola på, som er stabile. Denne opp-
levinga er minst like viktig for born som 
enno ikkje har lært å snakka, og som 
enno ikkje kan forstå ei  forklaring.  Når 
borna veks til, kan foreldre snakka meir 
til borna sin forstand. Då betyr det my-
kje kva holdningar dei vaksne har!  For-
eldre kan bli samde om at dei  ikkje vil 
servera alkohol i heimen sin, og at dei 
vil gje borna sine eit  rusfritt oppvekst-
miljø. Alle vil det beste for borna sine. 
Men det er ikkje lett å vera foreldre når 
alkohol blir selt i butikkane som om det 
var like viktig som brød og frukt. 
 
Vi i Det Hvite Bånd vil hjelpa foreldre til 
å avsløra kva som er sant og ikkje sant 
om alkohol.  Då treng vi  kunnskap, 

og vi treng møteplasser, for å få 
samtalen i gang.  Når borna er bitte 
små, kan vi kanskje invitera nokre  
unge foreldre heim til  føremiddags-
te  og ha babyen med seg.  Som regel  
kan berre den eine av foreldrene 
koma, den andre er på arbeid. Men 
unge foreldre har gjerne  glede av å 
treffa andre i same situasjon.  Viss 
vertskapet  har  ein medhjelpar til å ta 
seg litt av borna, blir det  ei fristund 
for dei vaksne . Såleis kan det bli ro til 
å samtala om viktige spørsmål, som 
til dømes rus eller ikkje rus i heimen. -  
Men vi veit at det er vanskeleg. Det er 
vanskeleg å snakka om alkoholbruk, 
ja det er jo tabu i somme miljø.  
”Trø meg inkje for nære!”  Difor er 
det desto meir viktig at vi kjenner 
kvarandre, at vi er trygge på kva-
randre, og at det er plass for ulike 
oppfatningar.

Ideen om ”føremiddags-te”  har 
eg frå Florence Einwechter, som 
er  Home Protection Director  i  vår 
organisasjon WWCTU. Ho er ei ivrig 
Hvite-Bånd-søster frå Canada. 

Ikkje alt som passar i Canada, er like 
aktuelt i Norge. Men ho legg vekt på 
at  vi må prøva å skapa møteplasser 
for å nå unge familiar. På den måten 
kan vi bli kjende med målgruppa, og 
det kan opna for samtale.  Florence  
meiner  at samtalen er svært viktig, 
nettopp for å hjelpa dei vaksne til å 
så eit frø av rus-motstand  i borna 
medan dei er små. Her har foreldre 
ei stor oppgåve, om dei bestemmer 
seg for at  heimen skal vera ei  rusfri 
sone.  Slike haldningar vil bety noko 
for borna når dei veks opp, og bli til 
hjelp for dei.  Derimot kan ureflektert 
omgang med rusgifter  føra til sorg 
og ulukke. Det veit vi.  Lat oss finna 
vår måte, og  skapa møteplasser her 
hos oss, kvar på vår stad! Og lat oss 
be Gud om kjærleik til dei menneske 
som vi  ynskjer å samtala med. 

Åslaug Mjøs

I grunnen skulle det være det enkleste av verden akkurat det med bibel og 
bønn for en kristen. Det er selve fundamentet i livet vårt, men de fleste av 
oss kommer nok til kort når det gjelder det. Heldigvis blir ikke livet vårt målt 
i hvor mye vi leser eller hvor mye vi ber, men det er en nødvendighet. 

I bibelen står det mye som vi trenger for å fungere i hverdagen. «Be uavlatelig» 
står det i 1.Tess. 5, 17. «Be, så skal dere få» står det i Matt. 7, 7. Trøst og tukt 
går hånd i hånd. 

I bibelen kan vi lese om Jesus da han vandret på jorden. Han trengte ofte og 
tre tilbake for (å snakke) be til sin far. Han gikk avsides alene og noen ganger 
tok han disiplene sine med seg. De lærte av Jesus. 

Slik kan vi lære av å lese i bibelen og be, enten alene eller i sammen med 
andre. En har sagt: «Bønn er sjelens åndedrett.» Vi kan be for og med 
hverandre. Den mest  gripende og intense bønnen var den Jesus ba i 
Getsemane. Det var en kamp som ble utkjempet for vår skyld. Det var livet 
Vårt det gjaldt, tenk på det. Han spurte om å få slippe, men la til: 
«Ikke som jeg vil men som du vil.» Seieren ble vunnet. 
«Jesus vant og jeg har vunnet.» Takk Jesus.

Hilsen Anne Grete
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Avd. Bibel og bønn
Anne Grete Olsen
Avdelingsleder.

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

Be uavlatelig!

BØNNEBEGJÆR
Fred - der hvor ufred råder.
Likestilling - at jentene for like god utdannings muligheter som Norske barn.
Barn - for en trygg oppvekst og benytte seg av rusfrie tiltak.

Dei himmelske fotefar

Dei såg ein bedande Frelsa,
ein Frelsar som elska å be.
Dei visste at oppe i fjellet
der henta han styrke på kne.
Han søkte Guds veg og Guds vilje,
med tolmod han venta på svar.
Då morgonen grydde, såg Jesus
dei himmelske fotefar.

Dei såg ein bedande Frelsar,
for venene sine han bad.
Guds kjærleik til menneskelekta
i tankane deira han la.
Å be er å bera hvarandre
til han som vil senda oss svar.
Vi ser, når vi søkjer Guds vilje,
dei himmelske fotefar.

Haldis Reistad
«Fotefar»
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Verden Rundt

1) Vi har leid et ekstra kontor, (i 
tilegg til det kontoret vi har )  Siden 
det er mange medlemmer / kvinner 
som sliter med / bruker alkohol, 
er det viktig å kunne snakke med 
de individuelt. Vi leier en 2 roms 
leilighet, som er klar for reparasjon. 
Vi hjalp en kvinne slik at hun fikk 
profesjonell legebehandling i 
Murmansk. Nå hjelper vi en annen.

2) Har individuelle samtaler 
med kvinner som har problemer 
med sine barn. Jeg jobber 
som psykolog og lærer, og har 
god erfaring og kunnskaper.                                         
Samtalene bidrar til at 
kvinnene får gode forhold til 
sine  barn. Jeg samtaler også 
med barn og ungdommer.

3) Innbyr ensomme kvinner, gjerne 
pensjonister til Familiesenteret, 

der samtaler vi over en kopp kaffe/tea.                                                                                                                            
Siden jeg har samarbeidet lenge 
med Norge så forteller jeg dem 
om Norge og norsk kultur. Vi har 
flere videofilmer om Norge. eks: 
Norsk kultur, Hurtigruten.

4) Besøker ensomme, syke 
kvinner på sykehuset.

5) Fortsetter med norskkurs for alle.

6) Organiserer fester: Jul, Nytt År, 
Påske, 8.mars, 17.mai. I mars dekket 
vi bordet med tea, kaffe, kjeks og 
konfekt. Kvinnene som hjelper oss på 
senteret fikk konfekt for sin innsats. 

7) Planlegger å jobbe med skole nr. 3 
Jeg jobbet der som rektor i flere år. 
Der jobber også noen lærere som 
var med på barneleiren i Norge.

8) Det er 6 kvinner fra Nikel 
og 4 kvinner fra Murmansk og 
St. Petersburg  som bor i Halsa 
kommune. De ønsker å organisere 
sin organisasjon slik at de også 
kan hjelpe mennesker. Jeg var 
der på besøk i september og 
kommer tilbake i februar.

9) Planlegger ennorsk maleri utstilling.                                                                                                                                    
Vi har kjøpt flere fra Fretex i 
Kirkenes, Molde og Kristiansund. 
Russiske malerier ble kjøpt i 
St.Petersburg og Moskva

Vi takker for den moralske og 
økonomiske støtten dere gir oss.
Vil gjerne si: Tusen takk til 
Margaret for forståelse og hjelp!

Mvh Tamara Aristova

Aftenprogrammet om fredagen 
bestod af Sarah Ward forhenværende 
White Ribbon  verdenspræsidents 
foredrag. Hun fortalte om sit ledende 
arbejde igennem 50 år, men hun gik 
af i foråret. Hendes efterfölger på 
posten er Margaret Östenstad fra 
Norge. Sarah Ward fortalte om sine 
erfaringer fra starten afformanskabet 
for The White Ribbon i USA og om de 
forbilleder hun har haft at stötte sig 
til.

Dernæst gav Ragnar Enger et foredrag 
om Kurheimsvirksomhet i 100 år. 
En bog som han har skrevet om 
emnet lå fremme. Riisby er et asyl 
oprettet i året 1913. Det ejes og föres 
af Det hvide bånd i Norge. I begyndel-
sen var medarbejderne 4 nu er de 70.
Et uddrag af et skuespil om Olafia 
Johannsdottir opfört i juni i Oslo i 
anledning af de 150 år fra hendes 
födsel blev desværre aflyst. Ragnar 
Enger trådte til med beretning om 
Olafias livslöb. Han nævnte bl.a. 
bysten i Oslo, hendes gode uddan-
nelse som den förste kvindelige 
student og mindestedet i fængslet i 
Kristianien, hvor der hvert år bliver 
lagt blomster. Til aftenskaffen blev der 
serveret Olafias födselsdagskage, en 
marsipankage og födselsdagssangen 
blev sunget.

Om lördagen blev lovforændringer 
behandlet. Derpå blev der inviteret 
til tre times guided bustur i Stavan-
gers omegn. Et ophold blev gjort i et 
industriområde med bl. a. et kæmpe 
kyllingeslagteri og vi besögte en ny 
kirke i Unheim som blev opfört da 
den gamle brændte ned. I kirkens 
forhal vakte min opmærksomhed en 
stor computer skerm hvorpå 
kommende begivenheder annonce-
redes. Om aftenen blev der budt på 
banket samtet underholdnings-
program udfört af egnens beboere. 

Efter söndagens morgenmad fortsatte 
mödet. Filialer er blevet nedlagt, de 
bliver stadig færre. I dag er de 16 og 
medlemmerne er som kommet op i 
alderen tæller 1285. På dette möde 
bragte jeg en lille takketale fra Det 
hvide bånd i Island og fortalte kort 
om vores forening. De fik så overbragt 
vores lys med det påtrykte islandske 
Hvidebåndsmærke. 

For mig var det et rigtig interessant 
möde hvor jeg lærte meget nyt ikke 
mindst under spisning og i busrejsen. 
Nye medlemmer af Det Hvide Bånd i 
Norge får tilsendt en sölvske af pletog 
et vedlagt brev med velkomsthilsen.
Det er en lille guleröd som de 
nyankomne er glade for. 

Jeg faldt i diskussion med den finske 
repræsentant. Et hjem i en gammel 
bygning som de igennem årene har 
forvaltet med et godt resultat, skal 
sandsynligvis nedlægges fordi det 
ikke opfylder EU reglementet. Dora 
de Barrentios Det Hvide Bånds 
repræsentant i Guatemala distribu-
erede blandt deltagerne en cd-er som 
viser deres hjælpearbejde. Det vil vi 
få at se på et senere tidspunkt.

Med en söndagsgudstjeneste i Sörens 
kirke sluttede konferencen ved mid-
dagstid. Det Hvide Bånds medlemmer 
tog aktiv del med sang og bibel-
læsning. Nu var det tids for mig at 
tage afsked og skynde mighen til 
flyettilbage hjem til Island.

Dagmar, Landsleder DHB Island

Et referat af Dagmar Sigurdardottirs 
reise til Norge på Det Hvite Bånds 
søsterforenings landsmøte i Stavanger

Årsrapport 2011-2012 fra Russland

Ankomst til Stavanger var d. 11. oktober kl. 15:30. Konferencen fandt sted på et hotel 

ved flyvepladsen, Stavanger Rica Airport Hotel, Sola hvor den var startetdagen för.

Verden Rundt



Samfunn 
- Finnsnes Hvite Bånd ble stifta i 1963, 
med Kitty Ditlevsen som leder. På lørdag 
feira de sitt 50-års jubileum i menig-
hetssalen i Finnsnes kirke, fremdeles 
med Kitty Ditlevsen som leder. 

Berta Nordang Nymo ønsket velkom-
men og Salme 146, Korstogssalmen, 
ble lest: Salig er den som har Jakobs 
Gud til hjelper og setter sitt håp til 
Herren sin Gud. Han skapte himmel og 
jord, havet og alt som er i dem, 
han er trofast til evig tid. Før man 
gikk videre i programmet, lest man et 
brev fra Solveig Ljones Mathisen. Hun 
ba forsamlingen å være med på å ta 
avstand fra et program som NRK skal 
sende i oktober og som heter «Fylla», 
hvor seerne i seks episoder skal få se 
hva sju personer foretar seg etter at 
programlederen har skjenkt dem fulle. 
Brevet fikk forsamlingens fulle støtte. 

Historien
De omkring 50 frammøtte sang en sang, 
Finnsnes Musikklag sang to sanger og 
så var det veteranenes tur. Leder Kitty 
Ditlevsen innleda med å fortelle om 
starten. En tidligere frelsesarmeløytnant 
kom på besøk og prøvde å dra i gang 
et lag i 1962, men det var bare to som 
møtte. Hun kom tilbake året etter, da 
møtte det åtte, laget ble starta med 
Kitty som leder og kasserer. 

Først i 1969 ble det fullt styre, med 
blant andre Ingrid Løkstad som kasserer. 
Kitty Ditlevsen gav seg etter det og over-
lot ordet til Inger Løkstad, som tok 

tilhørerne med på en historisk vandring 
fra 1969 til i dag. - Guds ord og bønn er 
våre viktigste arbeidsredskaper. Ellers er 
det delt i to, opplysningsarbeid og 
økonomi. Vi har delt ut brosjyrer til 
konfirmanter om ungdom og alko-
hol, kvinnebrosjyrer, om graviditet og 
alkohol og om idrett og alkohol. Det har 
vært temakvelder og kvinnetreff, med 
fagfolk som foredragsholdere. Laget 
har støttet Riisby rehabiliteringssenter, 
internasjonale aksjoner og mye mer. 
Medlemstallet har variert fra 10 og 
opptil 30. I dag ligger det på 15, og de 
har problemer med å rekruttere unge 
medlemmer, kunne Inger Løkstad for-
telle. Hun berømmet så Kitty Ditlevsen 
for henne store innsats og overrakte 
blomster fra laget. 

Hilste
Åslaug Mjøs fra landsstyret hilste 
forsamlingen og beklaget at lands-
lederen var forhindret fra å komme. 
Hennes festtale var i stor grad konsen-
trer om Herren budskap til Josva, som 
overtok etter Moses. 

Jeg har sagt deg vær modig og sterk! 
La deg ikke skremme, og mist ikke 
motet! For herren din Gud er med deg 
overalt hvor du går. 

Hun understreket også gjentatte ganger 
at alkohol er en svikefull venn. Etter 
Finnsnes musikklag hadde underholdt 
med to sanger, var det kaffe og herlige 
kaker. Berta Nordang Nymo leste dikt og 
Anette Rege avsluttet med en appell. 

Berta Nordang Nymo ønsket velkom-
men og korstogsalmen ble lest av 
Sissel Nygård. Før man gikk videre i 
programmet, ble det lest et brev fra 
Solveig Lones Mathisen. Hun ba for-
samlinga å være med på å ta avstand 
fra et program som NRK sender i høst 
og som heter ”FYLLA» Bevet 
fikk forsamlingens fulle støtte.

Finnsnes musikklag gledet oss med 
mye god sang.

Leder Kitty Ditlevsen fortalte fra 
starten. De var 8 damer som startet 
Hvite Bånd foreninga i 1963 med 
Kitty Ditlevsen som leder og kasserer. 
Kitty Ditlevsen er fortsatt leder av 
foreninga. 

Inger Løkstad ble med i 1969. Hun tok 
oss med på den historiske vandringa 
fra 1969 til i dag. Medlemstallet har 
variert fra 10 og opp til 30. 

Inger berømte Kitty for hennes store 
innsats og overrekte blomster fra 
foreninga. 

Åslaug Mjøs representerte lands-
styret. Hennes festtale var i stor grad 
konsentrert om Herrens budskap til 
Josva som overtok etter Moses: 
«Jeg har sagt deg; vær modig og 
sterk, la deg ikke skremme og mist 
ikke motet for Herren din Gud er med 
deg over alt hvor du går» 
Hun understreket også gjentatte 
ganger at Alkohol er en svikefull venn. 

Mens vi drakk kaffe med velsmakende 
kaker og smørbrød var det gratulasjo-
ner og gave overrekkelse.  

Åslaug Mjøs overrekte HEDERSPRIS 
og blomster til Kitty Ditlevsen fra 
Hvite Bånd sentralt. Kretslederen 
overrakte gave fra Troms Krets og 

leder av Harstad Hvite Bånd Hulda K. 
Olsen gratulerte og overrakte gave. 
Berta Hardang Nymo leste dikt og 
Anette Sørensen Rege, medlem i 
Finnsnes Hvite Bånd, avsluttet med 
en appell: Det er en trygghet at vi 
har «Den Hellige Ånd som rettleder, 
hjelper og viser vei.»

 Så avsluttet vi festkvelden på 
Hvitebåndvis: Vi tok hverandre i 
hendene og sang, 
«Kom la oss kjærlig vandre å l
egge hånd i hånd» 

Jubileumsgaven gitt på festen 
var på kr 8000.

Jenny Kristiansen

Det Hvite Bånds blad 29 Det Hvite Bånds blad 28 

Krets og foreninger Krets og foreninger

Finnsnes Hvite Bånd 50 år Femti år med samme leder
Fredag 13. september var ca. 50 personer samlet i menighetsalen i Finnsnes Kirke for å 

feire 50 års jubileet til Finnsnes Hvite Bånd.

 FINNSNES: Finnsnes Hvite Bånd feirer femti år og har hatt samme leder i alle de årene.  

Forsamlingen. Omkring 50 hadde funnet vegen til det Hvite Bånds jubileumsfeiring. Hilste. Åslaug Mjå¸s hilste fra sentralstyret og 
gratulerte med dagen..

Bakomslag:
«Folk syntes denne kaka var så fin at ingen 
hadde samvittighet til å begynne å 
skjære i den.» Troms Folkeblad

PR er VIKTIG! Takk til Steinar Blindheim v/ «Troms Folkeblad» for bilder og reportasje
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Indre Arna 50 års jubileumsfest

Krets og foreninger

Som festtalar hadde vi med oss 
Verdensleier i WWCTU og Landsleiar 
av Det Hvite Bånd i Norge, Margaret 
Østenstad. Ho heldt ein flott og enga-
sjerande tale og minna oss blant anna 
om at vi må alle ta val innimellom. 
Då gjeld det å ta det beste valet: 
Ein rusfri livsstil. Er vi som avhaldsfolk 
flinke nok til å marknadsføra ein 
rusfri livsstil? Ho fortalte og litt om 
prospekt i Nikkel-Russland og i 
Guatemala. Det Hvite Bånd støttar 

desse prosjekta, og jubileumsgåva 
gjekk til dette arbeidet.

Margaret  Østenstad og to andre 
«søstrer» frå Haugesund, også kalt ” 
Hvitveisene,” song for oss og under-
heldt på andre måtar. Ingrid Klovning  
frå Bergen gav oss fin pianomusikk. 
Gjester frå Arna/Bergen Fråhaldslag, 
Actis og Bjørgvin Krets av Det Hvite 
Bånd kom med helsingar  og gåver i 
form av pengar og blomster.

Det var ein fin og minnerik fest. Vårt 
ønskje og vår bøn er at fleire, og 
spesielt kristne, må engasjere seg i 
avhaldsarbeidet . Barn og ungdom må 
få lov å veksa  opp i eit rusfritt  miljø.

Berit Ljones
Referent

Deltakere på Jubileumsfest.

Vi hadde et innholdsrikt program for 
dagen, som starta med betasuppe m/
tilbehør før selve møteprogrammet 
tok til. Kretsleder Aud Karin Førland 
hadde minnestund over 10 søstre 
som fikk hjemlov i 2012 og leste fra 
Johs. Åp. 21. kap. 1. – 7. v. ”Hvitvei-
sene” sang: ”Jag har hørt om en stad 
ovan molnen.” Landsleder og Ver-
denspresident Margaret Østenstads 
hilsen «Inspirasjon – Hvorfor er det 
nødvendig?» et veldig interessant 
tema. Etterpå var det årsmøtesaker 
og valg. Bjørg Østevik leste årsberet-
ningen for 2012 og den ble godkjent. 
Aud Karin Førland gikk igjennom 
regnskapet og det ble godkjent.

Styret ser nå slik ut: Aud Karin 
Førland leder – 1 år igjen.  Margaret 
Østenstad nestleder – 1 år igjen. 
Bjørg Østevik sekretær- 2 nye år, Brita 
Nilssen styremedlem -2 nye år, Irene 
Naustdal styremedlem- 1 år. Vara-

medlemmer: Ruth Sørbø og Margit 
Særsten – 1 år. Revisor: Dagrun 
Fauskanger. Valgnemd: Ruth Sørbø 
og Kari Viste. Prosjektleder: Margaret 
Østenstad. Juniorleder Bjørg Østevik 
og styremedlemmer Margaret 
Østenstad, Aud Karin Førland.

Dagens gjest og festtaler var dr. Ås-
laug Mjøs. Hun takket for at hun enda 
engang fikk være med på kretsårsmø-
te hos oss. Hennes emne var: « Våre 
talenter til tjeneste for Gud, heim og 
alle folk». Som foreldre har vi et stort 
ansvar, viktig at vi bruker de talentene 
vi har fått. Vi har alle talenter. Det var 
en festtale til ettertanke. Så var det 
kaffe og vi koste oss med kaker og 
frukt. Brita Nilssen hadde et aktuelt 
tema: «Barn og ungdom vårt ansvar». 
Viktig at barna får lære at de må ikke 
ta det første glasset, men det er viktig 
at foreldrene går foran som et godt 
eksempel. Leder for Internasjonalt 

Utvalg Margaret Østenstad fortalte 
fra Guatemala og Russland.

Hilsen fra foreningene:
Inger Marie Try fra Stord HB, var 
den første. Hun fortalte at hun hadde 
vært på sykehus og vitnet om hvor 
godt det var å ha Jesus med der også. 
Sigrid Bjørgen fra Etne hilste, også 
Anna Gravelsæter  som g minnet oss 
om hvor viktig det var å forkynne 
det glade budskap for barna. Bjørg 
Østevik hilste fra Haugesund DHB og 
fortalte litt fra Verdenskongressen i 
Adelaide i Australia 3. – 8. mai. Vi tak-
ket Gud for en fantastisk dag hvor vi 
kjente Guds nærvær og ønsket alle 
«vel hjem». 

Referent: Bjørg Østevik.

Krets og foreninger

Haugaland Krets av Det Hvite Bånd
hadde sitt kretsårsmøte 27. august 2013 på Grand Hotell på Stord. Det var Hvite Bånd søstre fra 

Haugesund, Øvrebygda, Etne, Halsnøy og Stord som var samlet.

Indre Arna Hvite Bånd blei stifta i oktober 1963. 28. september 2013 hadde laget 50 års 

jubileumsfest, og Arna Bedehus var nær fullsatt då Asbjørg Bildøy ønskte alle hjarteleg velkomne.

Barn og ungdom er vårt ansvar.Landsleder forteller om faren ved rus. Asbjørg Bildøy, Bjørg Østevik og Aud Karin Førland.



Det Hvite Bånds blad 33 Det Hvite Bånds blad 33 

Gaver og nye medlemmer

Hjertelig takk for gaver til de 
forskjellige prosjektene våre. 
Vi trenger også forbønn og 
midler til arbeidet vårt i dette 
nye året.  Jeg nevner Guate-
mala prosjektet, Nikel Russ-
land, Brønn, Riisby. 

Dere som ønsker å sende 
midler til Riisby kan sende 
det direkte til deres kontonr. 
2075. 07. 18389. 

Ønsker alle en God Påske!Hilsen fra Landskontor
Hilsen Aud Karin 

kasserer i landsstyret. 

Viktig! 

Anne Lise Håland, Omastrand           May Brit Røyrvik
Astrid Reinlund, Sævelandsvik        Kari Ljønes Valland
Astrid Oppheim, Røyse                     Tone Viken
Reidun Holm, Norheimsund               Karin Sæleset 
Knut E. Lauritsen,    Strandebarm   Elly J. Lauritsen
Charlotte Lauritsen    Elly J. Lauritsen
Enid Bratteng, Finnsnes                        Kitty Ditlefsen
Synneva Mo, Norheimsund                Kari Ljønes Valland 

Nye medlemmer  vervet av

Riktig godt Nyttår til dere alle våre brødre og 
søstre. Nå har vi startet på et nytt år. Mon 
tro hva dette vil bringe oss.  Ja, det er godt 
å vite at vi kan legge alt i Guds sterke Fader 
armer. 
I Herrens hender, der er vi trygge. Nå nær-
mer det seg utsending av kontingenten for 
2014. 

Håper du husker på å betale den, det betyr 
så mye for arbeidet vårt. (Ikke legg den vekk 
i en skuff).  Dette var en kjærlig formaning. 
Tiden nærmer seg også for utsending av års-
meldings-skjemaer og søknadskjemaer for 
Olafia og Gavefondet. (Husk å legge ved 
regnskap når dere søker).    
              

Husk endelig adresseforandringer, det 
sparer kontoret for mye arbeid. 
(Om-adressering er blitt veldig dyrt). 
Husk også Skattefradrag på 28 % av gaver 
inntil  kr. 12000. Bare en påminnelse!

Så vil jeg ønske dere alle Guds rike 
velsignelse i det nye året.

For Gud, heim og alle folk  

Eva Unsgaard Trobe   
Regnskapsekretær

Eva Unsgaard Trobe
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DHB BLADET 2014  1/2
Brønn:                                  28.01.2013          Kr. 41 190         
Finnsnes DHB             2 000
                                       
GAVER TIL DHB:
Inger Marie Aasrum               200
Inger Marie Aasrum               500
Finnsnes Hvite Bånd – Landsmøte gave            1 000
Bryne DHB             3 000
Finnsnes DHB             3 000
Nærbø DHB             4 000
Ofring i Lensvik Kirke            3 800
Inger Marie Aasrum               200
Inger Marie Aasrum               500
Andreas Hassel                800
Vest-Agder Krets                            5 000
Gåve ved Inger Marie V. Try’s bortgang
Torghuset Borettslag                              600
Offer v/Inger Marie V. Try’s begravelse                         5 074
Offer i Vestnes Kirke            1 673  
INTERNASJONALT ARBEID:
Norheimsund Kvite Bånd (Guatemala)          3 000
Solfrid og Harald Storland (Guatemala)                          4 000
Indre Arna 50 års jubileumsfest (Guatemala)                         7 000
Elly Lauritsen (Landsmøte bok salg)  Guat.                         1 600
Anne Marie Rønningen (Landsmøte CD salg) G                        300  
Judith Skeie (Guatemala)                              500
Bryne DHB (Nikkel)            3 000

Hjertelig takk for alle gavene!
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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 

barnehager 
•  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 til-
stede 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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Jeg vil med de� e gjøre det samme for 
de som har vert � l stor betydning for 
DHB i Norge. 

Jeg har � dligere omtalt fl ere av de 
aller eldste som startet vår organisa-
sjon, men så tenkte jeg «Hvor mange 
har ikke oppgjennom årene, bare 
her i vårt eget land gjort en kjempe-
<efeinnsats?»

I boken 100 år i Norge, Det Hvite 
Bånd, fortelles om mange av disse 
siden bevegelsen kom � l Norge. Som 
vi vet var det Ida Wedel Jarlsberg som 
sammen med Birgi� e Esmark startet 
Norske kvinners totalavholdsselskap 
i 1892.

Når jeg blar i jubileumsboken, er det 
rørende og lese og ser bilder av dem 
som også jeg kjenner som ildsjeler i 
Det Hvite Bånd, må jeg tenke på dem 
med glede og ærefrykt.

Signe Lindøe var på landsmøtet i -54 
bli�  Landsleder e� er Mari Madland, 

også en dyk� g leder. Men da jeg selv 
ble medlem i 1956, var det fru Lindøe 
som ledet. Hun var en markant taler 
og landsleder i hele 16 år.

E� er henne kom vår kjære Hanna 
Hope på landsmøtet på Stord -70 og 
hvem husker ikke Hanna som den 
stødige dirigent under valgene f. eks. 
år e� er år.

Signe Kristoff ersen var den neste. Og 
hun viste seg å være den fødte taler! 
Hun hadde da ledet barnearbeidet 
i en årrekke! Og hvem kjente ikke 
«tante Signe» fra Sande� ord - som 
elsket barna?

Så har vi dyk� ge Karin Kjærsund, som 
ledet før landsmøtet i Bergen 1978. 
hun var også en dyk� g taler - fl ink 
i engelsk og ble valgt � l 2. Verdens 
visepresident på Verdenskongressen 
i Trondheim -74. Før vi fi kk reise-
sekretær, var det en periode to 
prestefruer som reiste rundt i landet. 

Det var i den perioden at jeg ble ta�  
opp som medlem i DHB av Hanna 
Ruseth og Berta Haugen i 1956.

Gesine Aakre kom e� er dem. Senere 
kom Frelseskaptein Esther Myrvold, 
og vi fi kk Tora Bjordal fra Haugesund.  
I Oslo i 1989 ble sangfuglen og glade 
Helga Leithaug valgt som Landsleder. 
Else Reppen markerte seg mest med 
omsorg for rusbrukerne i Oslo. 

Ekteparet Kjølberg var svært godt 
kjent som styrere på Riisby i mange 
år. Og vi husker jo alle fru Lillian på 
pianokrakken under landsmøtet. 
Hun var en stor pianist.

Mange fl ere kunne selvsagt vært 
nevnt, men de� e er en del av dem 
som har gå�  foran - og som vi minnes 
med stor takk og ære!
                                          

Bergny Birkenes
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Bergny beretter

Vi har den største respekt for de som har gå�  foran og på Landsmøtet i Stavanger i oktober 2013, 

viste Sarah Ward sin ære og takknemlighet for de som hadde vært � l stor betydning 

for henne gjennom hennes 50 år i Det Hvite Bånd.

Helga Leithaug Signe Kristoffersen Signe Lindøe Hanna Hope Karin Kjærsund

Til ære for de 
           som gikk foran



Det Hvite Bånds blad 36 

Avsender:   Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo

Vi gratulerer Jubliantene!

Festkake


