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VERDENKjære lesere!
Kjære lesere,
Et nytt år fullt av nye muligheter!

Siden 1883 har Det Hvite Bånd blitt kalt den 
organiserte morskjærligheten. Vi fortsetter å gå i 
tro fordi vi har noe å kjempe for! Husk at innsatsen 
din betyr noe; ingen begynner å drikke og bruke 
narkotika med målet om å bli avhengig. 

Hvert barn fortjener den beste starten på livet, 
og alle foreldre fortjener støtte slik at kjernen 
i familien er KJÆRLIGHET. Ekte kjærlighet kan 
løfte folk opp. Det kan gi rotløse flyktninger 
selvrespekten tilbake. Forsømte barn kan komme 
på et bedre spor. Desperate mennesker kan få nytt 
mot. Alkoholikere kan få hjelp til et nytt livsløp. 
Eldre ensomme mennesker kan få en trist hverdag 
snudd på hodet. Kjærlighet kan oppmuntre 
deprimerte tenåringer til å realisere ressursene 
sine; kjærlighet vekker positive tanker om egen 
verdighet og selvrespekt. 

Det er mitt håp at alle som leser  bladet er 
oppløftet av innholdet både faglig og åndelig. 
Vårt hovedmål er å gi håpets lys i hverdagen og 
stadfeste at alt er mulig så lenge vi ikke gir opp.

Varme ønsker om en god Påske. ❤

Kjærlig hilsen, 
Margaret Østenstad

15. mars 2022

Vipps: 636558
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Landsleders hilsen

ODDRUN SMÅBREKKE

Alkohol og kreft
Når jeg deltok på Actis sin desember konferanse var det dette temaet som jeg festet meg mest med. Jeg vil 
tro at det er relativt lite kjent at alkohol kan bidra til at en får kreft. Det er en myte at alkohol er godt for hjertet 
og forskning viser at alkohol øker risikoen for å få kreft. Etter at UK Chief Medical Officier gikk gjennom all 
forskning som er gjort mellom 1995 og 2015, har de trukket alle anbefalinger knyttet til helsemessige positive 
effekter av alkohol. Dette er det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget som gjelder pr. i dag. 

De mest effektive tiltakene for å begrense 
alkoholbruken i befolkninger er høye alkoholpriser og 
begrenset tilgjengelighet. Vi er med og arbeider for 
at alkohol skal bli merket med innholdsfortegnelse og 
helseadvarsler på etiketten.

Det Hvite Bånd sitt råd er:  
Drikk ikke alkohol, da unngå du denne risikoen. 
Forskning viser at et lavt alkoholforbruk og gir økt 
kreftrisiko, for det finnes ikke en trygg, nedre grense. 
Det er den totale mengden med alkohol som betyr noe, 
ikke om du drikker vin, øl eller sprit. Når det gjelder mat 
og drikke er det alkoholinntaket som har sammenheng 
med flest kreftformer. 

Kvinner risikerer enda mer, enn menn ved å ha 
et høyt alkoholbruk. Fordi kvinnenes kroppsvekt, 
fettsammensetning og hormonsystem er annerledes 
enn hos menn, noe som påvirker nedbrytningen av 
alkoholen. 

Alkohol har en toksisk effekt, og virker dermed som 
en slags gift på kroppen. Kreftfremkallende stoffer 
dannes når alkohol brytes ned i leveren. Restproduktet 
av alkohol er acetaldehyd. Det kan skade cellene og 

genmateriale, og øker risikoen for kreft. Virkningen kan 
være noe individ.

Å drikke mindre alkohol reduser risikoen for mange 
kreftformer.  

Både menn og kvinner har økt risiko for å få kreft 
i tykk- og endetarm hvis de drikker over en til to 
alkoholenheter daglig.  Brystkreft er den kreftformen 
flest norske kvinner får. Drikker en daglig og i 
gjennomsnitt mer enn en alkoholenhet pr. dag, øker 
risikoen for å få brystkreft.  

Et regelmessig og høyt alkoholbruk gir økt risiko for 
leverkreft, spiserørskreft og kreft i munn, svelg og 
strupe.  

Jeg ønsker den enkelte et godt arbeidsår der en 
fortsetter å arbeide for:  Gud ,Heim og Alle Folk! 

Gud velsigne deg og arbeidet du står i.

Varme ønsker om en god Påske,
kjærlig hilsen Oddrun Småbrekke.
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Kjære alle



Faksimile fra Dagbladet 25 oktober 2021

Ta vare på helsen din. Les faksimilen fra  Dagbladet 25. oktober 2021:
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Faksimile fra Dagbladet 25 oktober 2021

Ta vare på helsen din
Det er stadig flere som velger en aktiv og sunn livsstil.  
Her er tips til smakfulle alkoholfrie alternativer  
til hverdag og fest.

Sangria
15cl alkoholfri rødvin
40cl Martini Floreale (alkoholfri)
Frukt – appelsin, sitron, jordbær 
La det gjerne stå noen timer for å trekke. 
Kan toppes sitronlimonade eller sitronbrus 
for en fruktigere variant.

Cucumber madness
6 cl Everleaf Forest 
6 cl J. Gasco Lemonade 
4 cl Luscombe Cucumber
Miks ingrediensene.  
Tilsett gjerne litt sitrus  
for mindre bitterhet.
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En liten hilsen fra Riisby
Tusen takk til alle Hvite Bånd foreninger rundt om i landet som har sendt gaver til Riisby det siste året! Varm 
takk for julegaver og hilsener som ble sendt til pasientene! Dere skal vite at hver og en gave blir satt stor pris 
på! Alle vi som enten bor eller arbeider på Riisby setter pris på og kjenner omtanken fra dere!

Det har vært et krevende år for Riisby! Pandemien 
har vært utfordrende for oss alle! Ekstra utfordrende 
blir det når en stor del av behandlingen bygger på 
felleskap og relasjoner, mens vi helst skal holde 
avstand og være hver for oss! Jeg vil berømme både 
pasienter og ansatte for å takle alle forholdsreglene 
veldig bra. 

Vi har kun hatt noen få enkeltstående 
smittesituasjoner, det betyr at reglene har vært gode 
og de har blitt fulgt, siden flere ikke har blitt smittet. 
Andre halvår har selvfølgelig vært sterkt preget av 
den grufulle brannen. Vi har stort sett gjennomført 
behandlingen som vanlig, under noe mer 
provisoriske forhold enn normalt. Selv om de tapte 
pasientrommene er erstattet med brakker, så savner 
vi mange av de øvrige fasilitetene som lå i avdelingen 

som brant. Vi håper og tror at det kan være mulig å 
starte byggeprosess til våren.  

I samarbeid mellom styrene for DHB og Stiftelsen 
Riisby vil vi sammen finne gode løsninger. Avdelingen 
som brant må erstattes samtidig som vi hadde 
noen planer for bygging før det brant. Nå prøver 
vi å se helhetlig på dette for å finne best mulige 
løsninger.  Det blir viktig at Riisby har gode fasiliteter 
å kunne tilby i framtidige anbudsrunder. Vi mener 
Riisby har en berettiget plass også i framtidens 
rusbehandlingstilbud i landet!

Ønsker alle lesere en fin vår!

Beste hilsen 
Tove Kristin Jevne

TOVE KRISTIN JEVNE, INSTITUSJONSLEDER

Hilsen fra Riisby
TOVE KRISTIN JEVNE, INSTITUSJONSLEDER

Hilsen fra Riisby
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Takk fra Riisby
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Hilsen fra Riisby
OLA VIKER LUNDE, INSTITUSJONSPREST 

En påskebetraktning...
Har du noen gang opplevd at det har skjedd så mange ting i løpet av så kort tid at du nesten ikke skjønner 
at det bare har gått et par dager? Jeg tror alle mennesker opplever tider som det innimellom, og i jobben 
min så hører jeg ofte mennesker fortelle om dager som har vært så kontrastfylte at man nesten ikke 
forstår det. Vellykkede møter med NAV, Krangling med samboer/ektefelle. Bursdager, trusler, håp, russug, 
mestringsfølelse, avskjed og bunnløs sorg. Dere har sikkert kjent på det. Hverdagen er plutselig blitt 
annerledes, fra en dag til en annen.

Da jeg var menighetsprest, satte en av konfirmantene 
våre ord på noe lignende etter at vi hadde snakket 
om fattigdom og global rettferdighet, Kirkens 
Nødhjelps aksjonsdag. Nå som hun hadde lest og 
hørt om mennesker på hennes egen alder fortelle 
om hvordan livet artet seg for mange andre, sa hun 
at hun ikke kunne fortsette å leve som om hun ikke 
visste at godene våre er ujevnt fordelt. For henne ble 
kunnskapen en transformator, og hun bestemte seg for 
å bli mer takknemlig for det hun har og å gjøre det hun 
kan for å gjøre en forskjell i verden. Det er ganske store 
kontraster! Sånt kan skje på kort tid - og det kan være 
vanskelig å se tilbake på dager med store forandringer 
i seg og forstå at det faktisk ikke gikk mer enn en 
ukes tid, en dag eller et øyeblikk før livet for alltid ble 
forandret. Det er en sånn kontrastfylt tid vi går inn i 
disse dager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag 
og Påskedag. 
  
Palmesøndagen markerer den siste etappen til Jesus 
og disiplene. De har gått lenge nå, med nesa vendt 
mot Jerusalem. Som jøder skulle de feire pesach -- det 
vi kjenner som den jødiske påsken -- som markerte at 
Gud lot israelsfolket reise ut av Egypt. Det var en av 
de aller største høytidene i Israel, og folk valfarta fra 
hele området for å komme til tempelet i Jerusalem der 
påsken skulle feires.

Det er mange mennesker i Jerusalem, det myldrer 
av folk og fe, alle er preget av forventningene og 
spenningen knyttet til å komme til byen og til å få feire 
påske med tusenvis av andre mennesker.

Midt i dette mylderet av mennesker, har Jesus satt seg 
på en eselfole og rir opp mot byen og tempelet. Dette 
er på slutten av Jesus sitt liv, og mange har sett ham 

eller hørt om han. Ryktet om mannen som har vekket 
opp Lasarus fra de døde, han som har mettet tusenvis 
av mennesker med bare noen få fisk og litt brød, han 
er på vei! Folk strømmer til og vil se. De knekker av 
greiner fra palmetrærne, og med barna som leder an så 
veiver de med palmegreinene i glede mens de synger 
og jubler “velsignet være han som kommer i Herrens 
navn! Hosianna i det høyeste!”

Gledesropene er mange, og jeg ser for meg at 
disiplene som nå har hørt Jesus fortelle at han skal opp 
til Jerusalem for å lide og dø, puste lettet ut. Jesus må 
jo ta feil, siden folket møter han med begeistring og 
jubel?
Men vi vet at sånn skal det ikke gå. Palmesøndag 
introduserer den første av påskens mange paradosker 
og kontraster. Han som blir hyllet som konge skal snart 
få en tornekrone på hodet. Folkemengden som akkurat 
nå roper i jubel og glede kommer til å stå foran korset 
og en rådvill Pontius Pilatus og kreve at morderen 
Barabbas skal frikjennes istedenfor Jesus. 

Kontrastene er store. 
Kontrastene er også store til hvem Jesus er og hvordan 
han framstår. Han er Guds Sønn, han er sant menneske 
og sann Gud, man skulle tro at han ville leve i sus og 
dus, med tjenere og vakter, avskåret fra verdens nød 
og fare. Han kunne kommet ridende inn til Jerusalem 
med en stridsvogn, med soldater gående foran 
ham, han kunne krevd at folket lyttet når han åpnet 
munnen. Men Jesus velger en annen vei. Jesus velger 
kontrastenes vei -- han velger et liv som ligner på mitt 
og ditt. Han velger et liv som er fullt av forandringer, 
akkurat som våre liv. 

Jesus valgte ydmykhetens vei for at han skal kunne gå 
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livsveien sammen med de ydmyke, de utstøtte, 
de uten status. 
Jesus valgte fattigdommens vei for at verdens 
fattige skal vite at Gud selv deler deres kår og 
kjenner deres smerte. Jesus valgte livets vei fra 
krybben til korset slik at alle vi mennesker kan 
vite at fra fødsel og til grav så går Jesus sammen 
med oss. Han er ikke avskåret fra vår virkelighet 
eller fra våre liv. Han lever livet sitt som et sant 
menneske, med et ekte menneskeliv - et liv fullt 
av kontraster. Et liv med sorg og glede.

Jeg tror Jesus valgte den veien for at vi ikke skal 
trenge å være redde. For der Jesus har vært, 
er det ingen ting å frykte. Vi kan kjenne angst 
for det ukjente, vi kan være redde for å ikke 
bli likt, vi kan kjenne på ensomhet og sorg. Og 
midt i det som skjer med oss i verden, midt i alle 
kontrastene vi lever med, der finnes Jesus. Han 
har gått veien før oss, og han går den sammen 
med hvert enkelt menneske. Og Jesus går også 
veien gjennom lidelsen og døden med oss og 
for oss. Han viser gjennom sin egen lidelse at de 
som sier at lidelse er straff fra Gud, at de rett og 
slett lyver. For Guds vei er ikke en allmektig vei, 
Guds vei er gjennom det sårbare livet, Guds vei 
går fra krybben til korset.

Påsken er fylt av kontraster. I dag feirer vi at 
Jesus er de ydmykes venn, Jesus er selv ydmyk, 
og i dag skal vi få takke og prise ham for at han 
kom som en venn, som et medmenneske. Vi kan 
takke for at vi tilhører en Gud som ikke bruker 
makt eller vold. Vi tilhører en Gud som red opp 
til Jerusalem på et esel.

Vi skal få møte ham flere ganger denne uka, 
hver dag er fylt av kontraster. I dag skal vi få 
glede oss sammen med de som hilste ham 
første gang, og synge ut i glede at ja, det er 
sant! Kongen har kommet til oss, og han er en 
av oss.

Hosianna, syng for Jesus!
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Frimodighet
Vær frimodig,
del av det du har fått,
Gud vil gjerne bruka deg,
om du enn synes det er smått.

Vær frimodig!
Om du dela vil,
kan det vesle bli stort,
når Gud legg si velsigning til! 

Vær frimodig,
einkvan treng å få
akkurat det du kan gje,
eit ord om Jesus, ord å leva på.

Vær frimodig,
om kun den eine talenten du har
bruk den for Jesus, vær ikkje redd,
løn får du heime hos Gud din Far.

Brita Bogevik 07.01.21

Me er alle ein stor familie,
alle som er Guds born.
Fargerike og unike,
med spirekraft som korn!

Ein har lange og spreke bein,
han flyg så fort av stad.
Spring Guds ærend i fjerne grender,
så einkvan ser seg frelst og glad!

Ei har gode og varme hender, 
dei stryk eit tårevått kinn.
Ein talar lækjande, trøystande ord
til den som har sår på sjel og sinn.

Nokon har knær som seg bøyer,
og hender falda i bøn,
for bygda, landet og kongen,
I himlen dei får si løn!

Ein har ein munn som smiler,
som sola det varmar så godt!
Tinar eit frose hjarta,
ja, smilet er Gudsendt og flott!

Ei har øyrer som lyttar,
til alt som blir sagt utan ord!
Ein har så mykje å dela,
til andre han dekkar bord!

Gud har arbeid til alle, 
i si store familiebedrift.
Du er viktig og verdfull,
vær du trufast på ditt skift.

La oss hugsa vi er søsken,
la oss hjelpa kvarandre her.
Bæra bører for den svake,
i takk til Han som har oss alle kjær.

Brita 06.11.21

Guds familie

Dikt lest på landsmøtet:
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- Livet uten Jesus var et forferdelig liv i rus på gata 
i Oslo. Jeg hadde ikke penger, ikke mat, ikke noe 
sted å bo og ingen som støttet meg. Jeg sov under 
broer, bak en busk, hvor som helst der politiet ikke 
ville finne meg. Etter hvert fikk jeg et tilbud gjennom 
Kirkens Bymisjon der jeg bodde innimellom. Jeg følte 
meg helt tom, fant ingen glede i livet, og forsto ikke 
meningen. 

Fordi jeg hadde opplevd så mye vondt slet jeg også 
med å tro at noen kunne være glad i meg. Jeg hadde 
følt det så lenge at det nesten ble en trygghet for 
meg, det var det eneste jeg kjente til. 

I 2019 kom jeg til Evangeliesenteret. Før det hadde 
jeg ingen kjennskap til Jesus, jeg hadde jo hørt 
historien, men ikke helt forstått det. 

Da jeg virkelig forsto hva Jesus hadde gjort for meg 
på korset – at han hadde dødd for meg, og at hvis det 
bare var meg i hele verden, så hadde han fremdeles 
valgt å dø for min skyld – og at han hadde tilgitt 
meg alt – da hadde jeg ingen ord, jeg bare gråt av 
glede og takknemlighet. Jeg kan ikke beskrive den 
takknemligheten jeg kjente på. Det ble så stort for 
meg at det bare liksom rant over av kjærlighet og jeg 
ville bare ha mer og mer av Jesus, bli kjent med ham 
og følge ham. I dag er livet fantastisk. 

Jeg går på Østerbo videregående for å bli 
helsefagarbeider og jeg er så takknemlig for at jeg 
har fått denne muligheten til å gjøre noe ut av livet 
mitt. Jeg er også så takknemlig for at jeg kom til 

Evangeliesenteret så ung, så jeg kan ta tak i livet mitt 
tidlig og bygge et liv basert på Jesus. Livet går jo litt 
opp og ned, men jeg har Jesus ved min side så han 
gjør meg sterk gjennom motgangen. Jeg har fått en 
Far, en bestevenn, en trøster, en som lytter til meg og 
er til stede for meg når som helst, han er alltid der. 
Skolen er også helt fantastisk og miljøet veldig godt. 

Du vet, når du sitter sammen med en gruppe 
mennesker som alle har fått livet i gave på nytt, da 
blir det bare fantastisk.

- Ida Nathalie Palmer Strand (21), studerer 
helsearbeider ved Østerbo videregående skole.

«Hvordan påskens  
budskap forandret livet mitt»
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Bjørgvin krets av DHB stod som arrangør og vertskap 
for oss nærmere 40 deltagere som møttes denne 
helgen, for å høre rapporter, foreta valg, treffe venner 
og å bli inspirert til videre arbeid i Det Hvite Bånd. 
Gjensynsgleden var stor i foajeen på hotellet da 
søstrene ankom fra både nord og sør, øst og vest. Etter 
registrering, tildeling av rom og nydelig lunsj, var vi alle 
klar for Landsmøtet.

Torgunn Søyland Skoglund, nestleder i DHB landsstyre, 
ønsket oss velkommen til Landsmøtet og til Bergen. 
Sammen sang vi Orheim sin kjente sang; ”Eg har 
ei teneste stor for Gud” før Astrid Oppheim leste 
Korstogs salmen for oss. Flott velkomst hilsen fra 
Ordføreren i Bergen, Rune Bakervik. Han fortalte om 
det rusforebyggende arbeidet i Bergen og ønsket oss 
et godt landsmøte.

Landsleder Oddrun Småbrekke var både engasjert og 
alvorlig i sin tale til oss. Med DHB inn i fremtiden må vi 
”La flammen brenne”, vi må ikke gi opp selv om vi ikke 
makter å gjøre alt slik vi gjorde før. Pandemien har ført 
til begrensinger og forandringer, men Gud som kan 
stenge dører, har makt til å åpne andre. Med hjerte for 
arbeidet, søke fellesskap i arbeidet, kan vi være lys og 
salt for andre i et samfunn som er i oppløsning. For at 
flammen skal brenne, må ilden få næring ved å tilføre 
brennbart materiale. Elden trenger også tilførsel av luft 
for at den skal brenne. Bønnefellesskapet er viktig, det 
er lufta i DHB sitt arbeid. Be og arbeid! Gi hverandre 
ros og oppmuntring, tilgi hverandre, gi hjelp og støtte. 
For vi er her som Herrens ambassadører, til å arbeide 
for Gud, Heim og alle Folk, i visshet om at Han går med 
oss. 

Landsmøteforhandlingene startet med godkjenning 
av program og forretningsorden for DHB sitt 
landsmøte, og deretter erklært åpnet av landsleder.  
Ved navneopprop var 21 stemmeberettiget, 6 
uten. Konstituering av landsmøtet og godkjenning 
av dirigentene. Regnskap for 2019-2020 opplest 
og godkjent, likeså budsjett for 2022-2023. 
Toårsrapporten for 2019-2020 bl også godkjent. Fra 
Junioravdelingen gav fungerende leder av Juniorstyret, 
Ester Mjøs en svært god og innholdsrik rapport om 
deres arbeid. 

Etter nydelig middag var det arrangørkretsens kveld 
med hilsen og tale av Tore Vindenes fra Dagsenteret 
i Bergen, sang av ekteparet Bente og Mathias Lie. 
Ord for natten, Salme 81,11, var godt å ta med seg som 
avsluttning på landsmøtet sin første dag. Kaffi og kaker 
med god prat hørte og med.

Lørdag startet dagen med morgenbønn og frokost, 
før Ola prest fra Riisby hadde morgenandakt og tok 
frem om Josef sitt møte med brødrene; ” han talte til 
hjertene deres.”

Deretter fortsatte forhandlingene om lovene til 
Junioravdelingen. Navnet ble endret til        DHB Ung 
istedenfor Junioravdelingen, og mottoet ble endre til 
Lever rusfritt fordi vi vil. Disse Lovendrings forslagene 
og de andre forslagene om endringer som var fremmet, 
ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. 
Aud Karin Førland haddde Tolvbønn og minnestund 
og leste fra Johs. Åpenb.21,1-7, og minnet oss om 
viktigheten av bønn. 

Fagforedraget ved Cecilie Widnes gikk dessverre ut. 
Tove Kristin Jevne og Oddrun Småbrekke gav 
orientering om arbeidet på Riisby, brannen som hadde 
vert og planene videre.

Verdensleder Margaret Østenstad gav oss en god 
og inspirerende orientering om arbeidet WWCTU har 
rundt om i verden. FNs 17 bærekraftige mål har vi brukt 
i bladet vårt, vi fikk utdelt posters med flotte bilder fra 
flere land der vi har arbeid. Hun siterte Høysangen 
2,4. ”Hans banner over meg er kjærlighet.” Godt og bli 
minnet om.

Landsmøteforhandlingene fortsatte med orienteringer, 
om filmprosjektet”Hysj”, Frivillighetens år og ”Vår dag” 
ved Landskontoret. 

Handlingsplanen for 2022-2024 og forslag til 
Resolusjoner fra Landsmøtet 12.-14.november 2021 
ble godkjent.

Det Hvite Bånd LANDSMØTE, 
12.- 14. november 2021 i Bergen
Pandemisituasjonen i landet vårt, gjorde at vi la landsmøtet så sent som i november. Det var lenge usikkert om 
vi kunne samles, men heldigvis bedret situasjonen seg slik at vi fikk ha Landsmøtet på hotell Scandic Kokstad 
utenfor Bergen.
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Elly Lauritzen ledet valget som gav dette resultatet til 
landsstyret:

Medlemmer til Landsstyret: 
Landsleder Oddrun Småbrekke, ble valgt for 2 nye år. 
Leder for DHB Ung: Ester Mjøs, ble valgt som ny leder
Kasserer Marit Langeland, ble valgt for 2 nye år 
Trøndelag/Møre og Romsdal: Aslaug Elin Straume 
Kleven. Ny i styret
Telemark/Vestfold/Viken: Tone Sjelmo Viken. Ny i styret

Varamedlemmer til Landsstyret: 
1. vara: Else-Karin Stackbom.
2. vara: Kari Marie Viste.
3. vara: Lillian Sandring.
DHB Ung styret:
Randi Norheim, ny i styret
Brita Bogevik, har att 2 år.

Ved Kveldens festmøte var Ola Honningdal Grytten 
festtaler og Anita Rørbakken gledet oss med 
sang. Ola Grytten hadde både humor og alvor i sin 
tankevekkende tale. Om puritansk kristendom sin 
invirkning på samfunnet, aktive kirkegjengere bedrer 
samfunnet, hvordan kristne blir løgnaktig fremstilt i 
media uten at vi kristne tar til motmæle, men heller 
gjemmer oss når ”krigen” begynner. Grytten minnet 
oss på Hans Nilsen Hauge, som aldri var redd for å stå i 
striden. Vi må gå framover i Jesu navn.

Søndag og siste dag på Landsmøtet, var det opplesing 
av protokoll, deretter  Gudstjeneste ved Ola prest og 
pastor Kjersti Gulli Petersen, kontorsekretær/Halden 
frikirke.

Dagens tekst om Peter sin mirakel tro som sviktet da 
han ville gå på sjøen, om Jesu ord:”Hvorfor tviler dere?” 
Om tilbedelsen av Jesus etter storm og bølger hadde 
stilnet. Noen enkeltmennesker trenger mirakler, men 
vi må huske på hvorfor Jesus kom, ikke for å gjøre 
mirakler, men for å frelse oss fra våre synder inn i sin 
himmel.

Det var godt og få høre god forkynnelse, synge og be 
sammen.

Brita Bogevik leste egne dikt og hedersprisen ble utdelt 
til 3 av medlemmene.

Landsleder Oddrun Småbrekke avsluttet samværet 
med å minne oss om at vi må  ”La lampen brenne” og 
husk at ”Guds lampe brenner:” Han går med oss.

Etter Lunsj var det tid for takk og farvel til hver og en 
for gode dager og med ønske om Guds velsignelse 
videre for DHB sitt arbeid. Takk også til Bjørgvin krets 
for et flott utført landsmøte, til hotellet for god service 
og nydelig mat. Vi reiste hjem glade og oppmuntret til 
videre arbeid for Gud, heim og alle folk.

Referent: Brita Nilssen
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Bilder fra landsmøtet

Glade deltakere...

landsleder leder DHB Ung



Takk for gode minner...Installasjonsservice for Landstyret og avdelingsledere

Minnestund Riisby Ordfører i Bergen

Verdensleder og kasserer

Bente og Mattias Lie

Ola Honningdal Grytten, festtaler
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Leder DHB Ung
ESTER MJØS
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Kjære alle sammen,
her er det gode nyheter!
Et nytt år med nye forventninger og drømmer er i gang og det eneste vi vet om 2022 er at det blir et anner-
ledes år og unikt år, akkurat som alle andre årene vi har i møte. Jeg ser frem til å se hva året bringer for Det 
Hvite Bånd, og spesielt for DHB Ung.

Fra mars 2021 har jeg vært fungerende leder for DHB 
ung og på landsmøtet i november ble jeg valgt som 
leder for den neste toårsperioden. Jeg ønsker å takke 
for tillitten og jeg ser frem til å bidra inn i arbeidet for 
at Det Hvite bånd kan opprettholdes som en aktiv 
organisasjon med en troverdig stemme i rusfeltet. 

Gjennom hele 2021 arbeidet Juniorstyret med 
flere endringer frem mot landsstyremøtet som ble 
gjennomført i november. Vi er takknemlige for søtten vi 
fikk for forslagene og er glade for å kunne presentere 
dere for DHB Ung med barn, ungdommer og unge 
voksne som «lever rusfritt fordi vi vil»!

Alle mellom 6 og 26 er velkomne til å melde seg 
inn i DHB Ung og vi gleder oss til å få flere med i 
arbeidet vårt. I tiden fremover ønsker vi å jobbe med 
rusforebyggende arbeid både gjennom å skape rusfrie 
arenaer og å utarbeide holdning- og opplysningsarbeid 
spesielt rettet mot ungdommer og unge voksne.

For mange er alkohol og rus en altfor sentral del av 
ungdomstiden og nettopp derfor er DHB Ung viktig. 
Vi ønsker å hjelpe ungdom til å ta selvstendige og 
bevisste valg når det kommer til alkohol og å spille på 
lag med de som velger å ikke drikke.

DHB Ung kommer til å bli mer synlig i tiden fremover, 
men vi trenger alle på laget for å få til det. Gode 
forbilder og trygge personer å snakke med er 
uvurderlig for ungdom og unge voksne, og det har vært 
avgjørende for meg og mitt hjerte for Det Hvite Bånd.  

Mitt forbilde var og er min kjære farmor, Åslaug 
Mjøs. Hun viste meg hjertet til Det Hvite Bånd som 
organisasjon. Ikke bare viste hun meg viktigheten av å 
forebygge rusavhengighet, men hun viste meg også et 
unikt hjerte for de avhengigheten har fått et jerngrep 
om. Det er mennesker som har behov for at dette 
arbeidet og engasjementet vokser i tiden fremover, 
og det fikk min farmor meg til å forstå. Kanskje kan du 
være den personen som hjelper noen andre med å 
forstå hvor viktig dette arbeidet er på samme måte som 
farmor sitt engasjement ble viktig for meg?

Jeg tror mye godt begynner i det små og vokser 
derifra. Min oppfordring til deg i tiden fremover er å ta 
initiativ til en kopp kaffe eller ta en ekstra telefon. På 
den måten kan vi sammen gjøre en forskjell!

Vh Ester Mjøs
Leder for DHB Ung

Våg å si nei!

Gode vaner, 
venner og valg!
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Våg å si nei!

Gode vaner, 
venner og valg!

Palmesøndag!
Jesus reiser til Jerusalem.
Jesus ville til Jerusalem for å feire påske.

6

Hei!
Her er vi i et nytt år - 2022. Nå heter vårt barn og 

ungdoms arbeid «DHB Ung» og Ester Mjøs er 
deres nye leder. Er ikke det spennende?!

Snart er det påske og vinterferie. Føler du 
deg litt ensom eller kjeder deg en dag, kan 

en god bok være en super aktivitet.  
Ikke bare er det underholdende,  

det kan også være lærerikt.
Kos deg med gode ting, kjære barn

og alt vil gå vel med deg.

Du er fantastisk
og så elsket.

Beste hilsen 
fra tante M 
❤ 



Appelsin- 
smoothies  
med bananer, vaniljeyoghurt  
og sitronmelisse

Beregn 
2 appelsiner, 
1/2 banan 
og noen blader med sitronmelisse 
pr. porsjon.

Appelsinene skrelles og skjæres i biter 
som tas over i en hurtigmikser eller 
lignende sammen med bananbiter, 
noen sitronmelisseblader og et par 
isterninger. Moses hurtig og helles 
over i et egnet glass.  
Klar for servering.  

Legg eventuelt et blad med 
sitronmelisse på toppen.

Gåter  
1. 
Hvorfor er papraplyene glade når det reg-
ner?
2. 
Hvorfor satte gutten sykkelen ved siden av 
senga da han skulle legge seg?
3.
Hva blir større jo mer du tar av det?
4.
Hva kan en mus trekke like godt som en 
elefant?

Svar 1. Ellers er de nedslått
2. Han var lei av å gå i søvne
3. Hullet i jorda
4. pusten

Påskeappelsinen:  Påskeappelsinen:  

God som alltidGod som alltid
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Svar:17
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Finn 
7 

feil 
Løsning finner du nede på siden

Hvor mange påskekyllinger kan du se?

Januar - februar - mars
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Prikk til prikk og fargelegg

Hjelp påskeharen å finne fram til eggene



Landsmøtekoret synger
i Ishavskatedralen

Det Hvite Bånd
106. årgang nr. 5/6 2016

– en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk»

www.drug-freeyouth.org
Vær med å skape en trygg framtid!

Velg en livsstil uten rus!
THERE IS FREEDOM & POWER IN CHOOSING TO LIVE DRUG FREE

UNGDOM OVER 13 ÅR

Påskekake
 
Kakebunn: 
4 dl sukker, 6 dl hvetemel, 6 ss kakao, 2 ts vaniljesukker (eller 1 ts 
vaniljeekstrakt), 1 ts natron, 4 dl vann, 1 dl nøytral olje (f.eks solsikke eller 
raps), 1 ts eddik 7%
Slik gjør du:
Bland det tørre i en bolle. Bland det våte for seg og hell over det 
tørre. Bland raskt sammen. Spray formfett i 2 stk 20cm kakeformer og 
fordel røren i formene. Stekes midt i ovn på 175°C i ca 30 minutter. La 
kakebunnene avkjøles 10 min i formene før du tar de ut og over på rist.

Sjokoladekrem:
300 g smør (romtemperert)
7,5 dl melis
6 ss kakao
2 ts vaniljesukker (evt 1 ts vaniljeekstrakt)
Slik gjør du:
Pisk smør og sukker hvitt, tilsett kakao til alt er blandet.
Legg en avkjølt kakebunn på fat og smør på sjokoladekrem før du legger 
den andre bunnen oppå. Fordel krem over hele kaken og pynt med 
nydelige marsipanegg og sjokoladeegg. Dersom du vil ha flere lag kan du 
dele bunnene i to med f.eks en stor brødkniv. Da har du fire kakelag du 
kan legge sjokoladekrem mellom. Nam!

Tips:
1. Sjokoladekaken er enkel å lage, 
rør den raskt sammen med en 
håndvisp eller sleiv. Perfekt til 
påskefeiring på hytta fordi den 
holder seg godt flere dager i 
romtemperatur.

2. Har du glemt å romtemperere 
smøret til kremen? Bruk 
ostehøvelen på smøret, da blir 
skivene romtemperert på et blunk.

3. Kaken er fin til allergikere da 
den er uten egg, og kan bakes 
med glutenfritt mel. Bruker man 
laktosefritt smør til kremen er den 
også helt laktosefri.

RUSFRI

VERDEN

DHBNUng
Lever rusfritt fordi vi vil!
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Bønn
I min tro er bønnen viktig. Jesus var opptatt av å lære bort det å praktisere bønnen. Av den grunn syns jeg det 
er godt å ha med i min hverdag. Bønnen er et fint aspekt av det å finne trygghet i troen og knytte et sterkere 
bånd med Gud og Jesus. I bønnen kan jeg fortelle det jeg vil. Bønnen har ingen begrensninger, og vi får mulig-
heter til å snakke med Gud om hva som helst. Det hjelper meg også med å bli bedre kjent med meg selv og får 
mulighet til å lufte tanker.

Jeg ber til Gud når jeg har det fint, men også når 
jeg trenger hjelp. Gud er forståelsesfull og hjelper 
meg med mine problemer. Jeg takker han når jeg er 
lykkelig og takknemlig. Bønn er veldig viktig for meg i 
hverdagen, og jeg tror ikke det er fordi akkurat jeg syns 
det er så viktig. Jesus oppfordret sine egne disipler til 
det, og derfor tror jeg det er en viktig ting for relasjonen 
til Gud i kristenlivet. 

På konfirmasjonsleir i London var jeg med på en 
gudstjeneste med Hillsong Young and Free. Der 
ble ordet «worship» veldig mye brukt. Dette betyr 
tilbedelse. De forklarte hvordan de følte et behov 
for å rette fokuset fra dagliglivet over på Gud og 

Jesus. Det er svært nyttig å ha det kristne med seg 
i hverdagen. Hillsong likte godt å tilbe Gud med 
musikken. Gudstjenesten bestod av masse lovsang og 
glede med et stort fokus på Gud. For meg var den en 
veldig fin gudstjeneste fordi jeg følte at det styrket min 
tillit til Ham, samtidig som at det alltid er noe å takke 
Gud for. Dagen før besøkte vi Westminster Abbey hvor 
tilbedelsen var praktisert helt annerledes. På Hillsong 
var det mange forskjellige som sang ulike sanger med 
ulikt budskap. Det viste meg at det ikke er en fasit for 
hvordan man kommer tettere til Gud. Tilbedelse kan 
gjøres på ulike måter, og det er ingenting som er rett 
eller galt.

God påske!
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JULEKAKER OGJULEKAKER OG
JULEKOSJULEKOS

D e t  H v i t e  B å n d   s . 1 9

SØT FRUKT TE
SØT FRUKT TE
2 kopper kokende vann
5 teposer av typen frukt te
1 kopp sukker
2 kopper frukt juice, du velger!
2 kopper kaldt vann

Ha teposene i vann 4-5 min, ta de ut og rør 
sukkeret ut i den varme teen, rør til alt 
sukkeret er oppløst. Ha i fruktjuicen og det 
kalde vannet. Ha det i glass og putt en isbite 
oppi! Kjempegodt!

Oppskrift fra Canada Hvite Bånd

Ungdom over 13 år
SAMSON OLSEN

Ungdom over 13 år
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Følg drømmene dine – Ikke rus deg!
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Hjernen vår er ekspert på å finne farer. Dette er for å 
beskytte oss. Instinktet til mennesket er å leve, og da 
må hjernen være på alerten for å beskytte oss fra noe 
farlig.

Dette er en kjempeviktig og kjempefantastisk 
egenskap som mennesket har. Det er bra vi er redd 
for en bil som kommer susende, ellers hadde vi 
kanskje gått over veien uten å se oss for. 

Denne alarmfunksjonen kan, selv om den er svært 
avgjørende, også være til bry noen ganger. Det er lett 
å bekymre seg litt mer enn man trenger. En andakt 
jeg hørte på NRK, med tittelen «Håp i det usikre» av 
Petter Fiskum Myhr, forklarte at menneskehjernen 
er så flink til å se etter farer at det ofte er vanskelig 
å se for seg at ting kan gå bra. På grunn av at vi 
ofte ser for oss at ting skal gå dårlig, forklarte 
andaktsholderen, så er det dermed stort sett slik at 
ting faktisk går bedre enn vi tror. Dette kan skape 
håp selv om fremtiden er usikker! Bibelversene fra 
Matteus 6, 25-34 sier det samme: «Derfor sier jeg 
dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, 
eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, 
hva dere skal kle dere med (...) Så gjør dere ingen 
bekymringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin 
egen plage».

Jesus sier at vi ikke trenger å bekymre oss for 
fremtiden, fordi vi har nok med å tenke over hva 
som skjer akkurat nå. Og jeg synes bibelversene gir 
håp om at vi skal klare å takle de utfordringene som 
kommer når den tid kommer. Jeg prøver å øve meg på 
å si: «Dette er et problem for morgendagens Selma!» 
Olav H Hauge belyser også denne tematikken i diktet 
sitt, «Det er den draumen»:

DET ER DEN DRAUMEN

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje – 
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa – 
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Jeg synes dette diktet er fantastisk å tenke på! Det 
sier noe om at man må våge å tro på at gode ting 
kan skje som vi ikke klarer å forestille oss engang. 
Vi klarer bare å se for oss farer, så ting kan alltid gå 
bedre enn vi forventer. Ein våg me ikkje har visst um! 
For et fantastisk budskap!

God Påske!

Det er den draumen...

Båltips

lurt tips er å ha handlenettet i bilen 
eller vesken/sekken slik at man 
alltid har det tilgjengelig når man 
skal handle. Tenk om du klarer å 
aldri ta en plastpose på butikken 
igjen! Eller om man tar litt færre 
plastposer enn før. Bare det hadde 
redusert co2-utslippene enormt!  

KILDESORTERE
Her tror jeg mange må ta seg selv 
i nakken, meg selv inkludert. Å 
kildesortere er kanskje kjedelig, 
men det er enkelt og en lett måte 
å leve mer miljøbevisst på. Det 
er ikke alle byer som har et godt 
kildesorteringssystem enda, 
men det alle kan gjøre er å skille 
plast, papp, glass, metall, rest og 
matavfall. Det krever lite og trenger 
bare å gjøres bevisst nok ganger 
før det blir en vanesak.

GJENBRUK
Å handle brukt er ikke bare bra 
for å være miljøbevisst, men det 
er trendy også. Gjenbrukstrenden 
blir frontet av kjendiser som både 
Astrid S og Jenny Skavlan, hvor 
sistnevnte til og med har utviklet 
en app, Tise, som gjør det enklere 
for oss å handle brukt. I tillegg 
fins det utrolig mange skatter på 
vanlige gjenbruksbutikker som 
Fretex, NLM Gjenbruk, Normisjon 
gjenbruk og mange fler. En 
Friends-episode tar blant annet for 
seg karakteren Pheobe sin vane 
til å handle brukt, der det sies som 
følger, «She thinks her furniture 
should have a history, a story 
behind it.» (Hun synes møblene 
hennes burde ha en historie, en 
fortelling bak dem). Det er jeg 
enig i at er en fin tanke, dessuten 
er man mye mer sikker på å finne 
unike plagg og møbler dersom 
man handler brukt, fremfor hvis 
man handler i vanlige butikker. 
Det er i tillegg en god mulighet å 
enten selge videre eller donere 
vekk klærne sine dersom man 
innser at man ikke har bruk for 
alt. På den måten kan noen andre 
få bruk for dem og vi får et mer 
bærekraftig. En siste grunn er jo 
også at å handle gjenbruk ofte er 
mye billigere enn å kjøpe nytt! Her 
er det bare gode argumenter å ta i. 

MATREDDING
Ordet «Matredder» har fått plass i 
«Det norske akademis ordbok», og 
har følgende definisjon: «person 
som arbeider aktivt for at mat 
ikke skal ende opp som avfall». 
Her fins det mange muligheter, 

5 konkrete triks for å  

Ungdom over 13 år
SELMA JOYCE OLSEN

Ungd. avd. leder Selma Joyce Olsen
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Artikkelen beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa. Den viser utvikling i 
bruk av ulike stoffer over en 25-årsperiode, og sammenligner norske tall med tall fra andre europeiske land. 
Datagrunnlaget er den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, som har blitt gjennomført hvert fjerde år i 
perioden 1995-2019.

Narkotikabruk blant ungdom

Hovedpunkter
• Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet blant norske ungdommer.
• Etter nesten 10 år med stabile trender, var det i 2019 en økning i andelen ungdommer som oppga 

cannabisbruk.
• Sammenlignet med andre land i den europeiske skoleundersøkelsen, er Norge blant landene med de laveste 

andelene rapportert cannabisbruk.
• I overkant av 1 % oppga noen gangs bruk av andre narkotiske stoffer.
• Noe over 2 % rapporterte bruk av nye psykoaktive stoffer (NPS) i løpet av siste 12 måneder.  

Cannabis
Alle undersøkelser om bruk av rusmidler viser at 
cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte av 
de illegale stoffene i Norge (se artikkelen Narkotikabruk 
i Norge). Bruken av cannabis blant ungdom gikk 
kraftig opp før og rundt årtusenskiftet, etterfulgt av 
en jevn nedgang det påfølgende tiåret (Vedøy & 
Skretting, 2009). Denne utviklingen kommer tydelig 
fram i data fra den norske delen av den europeiske 
skoleundersøkelsen ESPAD (se figur 1). Andelen 
15-16-åringer som oppga at de hadde brukt cannabis 
noen gang, siste 12 måneder og siste 30 dager steg 
kraftig fra 1995 til 1999, etterfulgt av nedgang i de 
påfølgende undersøkelsesårene. Cannabisbruken 
i perioden 2007-2015 var relativt stabil, mens 
resultatene fra 2019 viser en ny økning. Sammenlignet 
med 2007-2015, har det vært en statistisk signifikant 
økning i bruk noen gang, siste 12 måneder og siste 
30 dager (p<.001). Denne økningen samsvarer med 
resultater fra andre ungdomsundersøkelser i Norge 
(Bakken, 2020) og utviklingen i våre naboland (Bye & 
Bretteville-Jensen, 2020).

Det er viktig å understreke at denne type 
undersøkelser ikke gir noe bilde av andelen som har 
eller vil få problemer knyttet til bruk av rusmidler. For 
mange vil det begrense seg til eksperimenterende 
bruk. Av de som i 2019-undersøkelsen oppga at de 
hadde brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte 
rundt halvparten at dette dreier seg om 1-2 ganger. Tre 
av ti oppga at de hadde brukt cannabis 3-9 ganger 
siste 12 måneder, mens rundt en fjerdedel rapporterte 
cannabisbruk 10 ganger eller mer. 

Det har gjennomgående vært en høyere andel gutter 
enn jenter som oppga å ha brukt cannabis både noen 
gang, i løpet av siste 12 måneder og i løpet av siste 30 
dager. I 2019 rapporterte 9,6 % av guttene og 4,5 % av 
jentene at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste 
12 månedene (Bye & Bretteville-Jensen, 2020). Dette 
samsvarer godt med resultater fra Ungdata 2020, der 
8 % av guttene og 5 % av jentene i 10. trinn oppga å ha 
brukt cannabis siste år (Bakken, 2020).

Denne kjønnsforskjellen i cannabisbruk gjør seg 
gjeldende i de fleste europeiske land (ESPAD, 2020). 
Figur 2 under viser også at norske ungdommers 
cannabisbruk befinner seg i det nedre sjiktet 
sammenlignet med andre europeiske ungdommer. 
Mens det i land som Italia, Frankrike og Nederland var 
rundt 15 % som oppga å ha brukt cannabis siste 30 
dager, var altså andelen i Norge 4 %.

Andre narkotiske stoffer
Spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler 
blant ungdom viser generelt at andre stoffer enn 
cannabis, som amfetamin, kokain o.l. er svært lite 
utbredt. Som det framgår av tabell 1, var det noe over 
1 % av ungdommene som oppga at de hadde brukt 
amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD noen gang i de tre 
siste undersøkelsesårene.

Figur 1: Andel 15-16-åringer i Norge som oppga å ha brukt 
cannabis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 
30 dager, 1995-2019. Kilde: Bruk av cannabis og andre ulovlige 
rusmidler blant 15–16- åringer og ESPAD.
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Kilde: Blakors.no

I 2015 ble det for første gang spurt om bruk av nye 
psykoaktive stoffer (NPS), det vil si syntetiske stoffer 
med samme virkning som mer kjente narkotiske 
stoffer som cannabis og ecstasy. Disse stoffene 
kalles gjerne «legal highs», «research chemicals» 
eller syntetiske cannabinoider. Stoffene finnes i ulike 
former, som urteblandinger, pulver, krystaller eller piller 

(se Bretteville-Jensen & Bilgrei, 2015). Andelen som 
oppga bruk av NPS noen gang økte fra 1,7 % i 2015 til 
2,9 % i 2019. 2,4 % oppga slik bruk siste 12 måneder, 
noe som plasserer norske ungdommer i midtsjiktet 
sammenlignet med andre europeiske ungdommer (se 
figur 3).

Figur 2: Andel 15-16-åringer i ulike europeiske land som oppga 
å ha brukt cannabis siste 30 dager, 2019. Kilde/bilde hentet fra: 
ESPAD report 2019. 

1995 1999 2003 2007 2011 2015  2019

Amfetamin 1,1 % 2,6 % 1,7 % 2,0 % 1,2 % 1,3 % 1,6 %

Ecstasy 2,0 % 2,5 % 1,4 % 1,8 % 1,2 % 1,5 % 1,5 %

Kokain 0,9 % 1,3 % 1,0 % 1,9 % 1,1 % 1,3 % 1,5 %

LSD 0,9 % 1,5 % 0,9 % 1,5 % 1,1 % 1,6 % 1,5 %

Tabell 1: Andel 15-16-åringer i Norge som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD, 1995-2019. Prosent. 
 

Cannabisbruk ungdom Europa NPS-bruk ungdom Europa

Figur 3: Andel 15-16-åringer i ulike europeiske land som oppga 
å ha brukt nye psykoaktive stoffer (NPS) siste 12 måneder, 2019. 
Kilde/bilde hentet fra: ESPAD report 2019.

Kilde: FHI.no
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«Påskemorgen, slukker sorgen»
Jesus gjekk lidelsens veg for deg og meg.  Han gav sitt liv til soning for våre synder. Vegen inntil Faderen er 
gjennoppretta for den som tek imot Jesus som sin Herre og Frelsar. 

Tre månader av det nye året er passert. Me skriv 
2022. To veldig spesielle år ligg bak oss. Pandemien 
herjar og heng over heile verda som ei mare. 
Begrensningane har vore mange og møtepunkt få. 
Like fullt er det fortsatt ein stad der det er kvile 
og fred å få. Ved Herrens føter. Fest blikket ditt på 
Jesus. Starta kvar dag ved hans føter. Bruk dei fyrste 
minuttane på dagen med Bibel og bøn. Guds løfter 
står fast.

Salme 91. Under Guds vern.
Den som set i livd hjå Den Høgste og bur i skuggen 
av Den Allmektige, han seier til Herren: «Mi livd og 
borg, min Gud som eg set mi lit til!»
«Ja, han bergar deg frå jegerens snare, frå pest som 
tyner. Med sine fjører løyner han deg, under hans 
vinger finn du livd (beskyttelse)
Hans truskap er skjold og vern.»

Dette er dei fire fyrste versa i salme 91. Ta deg tid til å 
lesa heile salmen.  Be ut og takka for desse løfta om 
Guds vern . Salmen har fulgt meg dagstøtt i to år. 
Ved å ta til oss av Guds ord vert blikket vårt løfta mot 
Jesus. Omstenda og frykten som rår rundt oss vert 
ikkje lenger hovedfokuset vårt. 
«Min fred gjev eg deg, ikkje den fred som verda 
gjev.» I verda er det ufreden som rår, men i Guds rike 
er det annleis.

Jes 26.3-4.
«Den som er fast i hugen,
Han let du alltid ha fred,
For han set si lit til deg.
Så lit då alltid på Herren,
For Herren er eit evigt fjell.»

Det er ein ting som er viktig, frelsa. Om eg lever eller 
døyr ,så høyrer eg Herren til.
Tida vår her på jord er begrensa og berre ein liten del 
av det evige livet som ventar oss som har teke imot 
Jesus som vår Herre og frelsar.

Lat oss vaka og bruka tida godt. Mennesker rundt oss 
treng frelsa. Lat oss vera lys og salt der me lever og 
bur. Vitna om Jesus!
Mange vil kvitta seg med alt som har med guds ord å 
gjera i landet vårt. 

Dei veit ikkje sitt eige beste. Lengten etter felleskap 
med Gud er lagt ned i hjarta til alle mennesker. 
Motstanden mot guds ord har alltid vore til stades.  
I Noreg og verda ser me konsekvensane av at 
gudløysa rår. Ulov på ulov trer i kraft. Grenser 
forsvinn og volden aukar. Umoralen rår og 
kjønnsidentiteten er i endring. Alt dette i strid med 
guds ord. Det er den vondes siste krampetrekningar 
me ser konturane og fylgjene av. «Vakna du som 
søv!»

Det er ein smertens veg me er kalla til å gå. Me kan 
ikkje forvent å verta forstått og rosa om me held fast 
på guds ord. «Har dei forfugt meg, vil dei forfylgja 
dykk og.» Oppmuntra einannan ved å søkja saman 
til bibellesing og bøn. Gud høyrer bøn.  Be fram 
mennesker som er villig til å stilla seg i gapet og på 
murane for Noreg. Gud speider og ser etter kven 
som er villige til å stilla seg i gapet for sin sak. Dei 
gamle brønnane må gravast opp att. Guds ord må 
igjen verta autoriteten og bærebjelken me byggjer 
samfunnet vårt på. Me er alle kalla til gå ut med 
evangeliet. Berre hjørnesteinen Jesus kan byggjast 
på.

«Det har ringt for tredje gong» er tittelen på ei av 
bøkene til Emanuel Minos.» 
Gud har advart oss for siste gong. Kjære DHB søster 
og andre. Gå på kne innfor Herren i bøn for Gud, heim 
og alle folk.  Be om vegen vidare i arbeidet vårt og 
visdom til å møta dei utslåtte i kjærleik. Be for Noreg!
2 Krøn. 7.14.
«Dersom då dette folket som namnet mitt er nemnt 
over, gjer seg lite og mjukt og bed, søkjer meg og 
vender om frå si vonde ferd, så vil eg høyra det i 
himmelen, tilgje synda deira og bøta brestene i 
landet.»

Påskemorgen slukker sorgen. Jesus har beseira 
dødsriket ved sin død og oppstandelse. Du og eg har 
tilgang til den same oppstandelseskrafta.
Lat oss i Jesu namn, kvar dag, ta opp krossen vår og 
gå for GUD, HEIM OG ALLE FOLK.

Påskemorgen, slukker sorgen….
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Det er alltid noen som ber rundt hele verden
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Avdeling Sosial

Vi har startet på et nytt år 2022, og får ønske hverandre godt nytt år.
Som ved sist årsskifte møter vi det nye året med restriksjoner. Det er begrensninger på å møtes og mange blir 
isolert i frykt for sykdom.
Ønsker for oss alle at det nye året må gi oss en bedre hverdag. Vi starter alltid et nytt år med håp for oss selv 
og våre nære, om at dagene skal bli gode og livet lykkes. Dette håpet trenger vi mer enn noen gang.
La oss se oss omkring, det er helt sikkert noen vi kan bringe håp og trøst, gå på besøk, ta en telefon eller 
legg en hilsen postkassen. Alle trenger å bli sett. Vi kan alle gjøre litt, sånn kan vi ta vare på hverandre. (se 
artikkelen under

Hilsen Helga

HELGA INGEBRIGTSEN

Herren 
er i mørket
Herren er i mørket,
er ved sida di.
Herren er di tilflukt
i den tunge tid.

Herren er i sorga,
gret i lag med deg.
Gjenom tåredalen
skal han visa veg.

Herren er din skugge
ved di høgre hand.
Han er los på vegen
heim til himlens land.

Herren sjølv vil lækja
dine hjartesår.
Styrke til å bera
dag for dag du får

Herren er i mørket,
er der med sin fred.
Lyset hans skal skina
når di sol går ned.

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre 
mennesker.  Særlig høytider og begivenheter som forbindes med 
fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har 
noen å dele dem med.

De fleste studier understreker at det er følelsen av å kjenne seg ensom 
som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme 
som å være ensom.

I følge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen inn 
i en overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du 
blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å 
fokusere på hvordan andre rundt deg har det.

Råd for å komme ut av ensomheten
 Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke 
alltid så lett å fortelle omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor 
følger noen råd om hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av 
ensomheten.

Snakk med noen du stoler på
Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne 
deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at 
den du forteller det til også følger opp dette senere. Det er også mulig å 
oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å 
drøfte problemene dine med.

Del positive erfaringer eller opplevelser
Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg 
å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. 
Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og 
organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie 
denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de 
samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Ikke la frykt hindre deg
La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg 
selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan 
andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.

Bruk internett
Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som 
i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen 
grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme.

Ikke ha for høye krav
Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å 
få nære relasjoner.

Kilde; helsenorge.no
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Det er alltid noen som ber rundt hele verden

Avdeling Bibel og bønn
MAY BRITT RØYRVIK



Avdeling Famile
BRITA NILSSEN

Mål nr 8:  
Gode jobbar og 
økonomisk vekst.

Familien, en trygg base for barn og unge
Barn og unge som vokser opp i dagens samfunn, trenger et fast holdepunkt i livet, et sted der de hører til, et 
sted der de kan føle seg trygge. Familien bør være et slikt sted. 
I Media blir vi daglig oppdatert med bekymringsmeldinger om barn og unge som sliter psykisk nå i disse koro-
na tider. Det er en stigende tendens og derfor noe vi alle må ta på alvor og ikke ignorere.
Når da rus og alkohol kommer i tillegg i et hjem, og som unge familiemedlemmer må håndtere, blir hjemmet et 
utrygt sted å vokse opp i. Det burde barn og unge bli forskånet for.
Ole Tobias Mehn-Andersen skriver om sin oppvekst med en mor som var glad i han og elsket han, men som 
var psykisk syk og var rusmisbruker. Trygghet i hverdagen, i hjemmet, der alle barn burde få lov til og ha en 
selvfølgelig rett til å føle seg trygge, var fraværende i hans oppvekst. Hva det gjør med et barn og en ungdom, 
beskriver Ole Tobias på en ærlig og tøff måte. Det gjør inntrykk på oss lesere.

Brita Nilssen

Når utrygghet er normalt
Av: Ole Tobias Mehn-Andersen. 

For mange barn i Norge er trygghet en selvfølge, og en 
naturlig del av barndommen. Dessverre er det 2-3 barn 
i hver klasse som vokser opp i en familie der alkohol- 
og rusbruk preger barndommen. Ole Tobias var ett 
av disse barna. — I oppveksten min var moren min 
psykisk syk. I tillegg var hun rusmisbruker. Det skjedde 
ting hjemme som ingen andre visste om, forteller Ole 
Tobias.
I 16 år levde han med utrygghet som normalen.
— Jeg opplevde at moren min ga meg skylden for at 
hun hadde det vanskelig. Hun fortalte meg at jeg ble til 
på et nachspiel i England. Jeg ante ikke hvem faren min 
var, forteller han.
Etter hvert begynte han å tro at det var hans egen 
feil. Da hun hadde dårlige dager lurte han på hva han 
hadde gjort galt. 
— Når man opplever at utrygghet er normalen i 
barndommen blir plutselig trygghet det unormale. Det 
utrygge har vært så vanlig at man må lære seg å forstå 
at det skal være motsatt, forklarer han.
I dag er Ole Tobias 28 år og bor i Drammen med 
kjæresten. Tidligere var han trener for Gatelaget til 
Strømsgodset, der han var med siden oppstarten i 
2016, som både trener og driftsleder.
– Det er lov å være forbanna!
— En gang vi kom hjem fra butikken og hadde handlet 
julepynt slo hun en pose glassengler i hodet mitt og jeg 
havnet på legevakten. Jeg skjønte jo at noe var galt, 
men ikke at det var unormalt.

Verden som raste sammen
I dag går både han og kjæresten i terapi hos Blå Kors 
Kompasset. Han har blant annet jobbet med å avvenne 
seg følelsen av at verden kan rase sammen når som 
helst.

— Som barn ga moren min meg ingen trygge rammer. 
Hun kunne ha en tilsynelatende god dag, men dersom 
jeg sa noe feil eller ønsket meg noe feil til middag, så 

kunne det snu på et sekund. En dag kunne gå fra å 
være helt normal til at alt falt sammen, og jeg ble fylt av 
frykt og sinne, sier han.
Er du mellom 14 og 35 år og har vokst opp i et hjem 
med alkohol- eller andre rusproblemer? Du er ikke 
alene. Hos oss kan du få gratis råd, veiledning og 
terapi.

Enkle handleturer ble et mareritt
Han forteller at morens utbrudd kom når hun var dårlig 
eller beruset, og at de kom plutselig. Det førte til at Ole 
Tobias ikke slappet av rundt henne.

— En gang da vi kom hjem fra butikken og hadde 
handlet julepynt, slo hun en pose glassengler i hodet 
mitt og jeg havnet på legevakten. Jeg skjønte jo at noe 
var galt, men ikke at det var unormalt.
Ole Tobias er likevel tydelig på at han visste at moren 
elsket ham.
— Moren min hadde ubetinget kjærlighet for 
meg, problemet var bare at rusen og de psykiske 
problemene kom i veien. Det var det som ødela for oss, 
forteller han.

Moren ringte barnevernet
Til tross for en turbulent hverdag fantes det lyspunkter. 
Som blant annet noen fantastiske besteforeldre som 
han var hos av og til.
— Når mor var innlagt opplevde jeg å kjenne på 
stabilitet. Det var slik jeg forstod hva som var normalt.
Når moren kom tilbake fra behandling gikk det sjelden 
lenge før hun var innlagt på nytt, og Ole Tobias begynte 
å ønske seg tilbake til besteforeldrene sine. Da tok 
moren affære.
— På et tidspunkt ble hun redd for å miste meg. Ironisk 
nok var det moren min som kontaktet barnevernet, 
i redsel for at mine besteforeldre skulle ta meg fra 
henne, sier han.
Psykiske lidelser må få samme  
status som somatiske plager

Avdeling Famile
BRITA NILSSEN

Mål nr 8:  
Gode jobbar og 
økonomisk vekst.

Avdeling Famile
BRITA NILSSEN

Mål nr 8:  
Gode jobbar og 
økonomisk vekst.

Avdeling Famile
BRITA NILSSEN

Mål nr 8:  
Gode jobbar og 
økonomisk vekst.

Avdeling Famile
BRITA NILSSEN

Mål nr 8:  
Gode jobbar og 
økonomisk vekst.

30    Det Hvite Bånds blad30    Det Hvite Bånds blad



 Det Hvite Bånds blad    31 Det Hvite Bånds blad    31

Den siste påskeferien
Morens frykt for å miste sønnen gjorde at hun tok 
ham med til Danmark. Ole Tobias lengtet tilbake til 
besteforeldrene, og skjønte etter hvert at han måtte ta 
grep for å få et bedre liv. Han reiste hjem.
— Jeg var utslitt da jeg kom hjem til Norge. Min mor var 
så syk at hun på et tidspunkt prøvde å ende både mitt 
og sitt eget liv. Da var det nok. Jeg husker så godt at 
jeg kom hjem til mormor og morfar og bestemte meg 
for at denne gangen skal jeg ikke reise tilbake til moren 
min, sier han.

Måtte lære seg å håndtere følelser
Ole Tobias forteller at det kan være vanskelig å forstå 
hva som er rett for en når man er barn, og at det som 
foreldrene dine tror er best for deg ikke alltid er det.
— Det er vanskelig å innse at det som er bra for 
foreldrene dine, ikke alltid er bra for deg selv. For meg 
var det skadelig å være med min mor, selv om hun 
ønsket at jeg skulle være hos henne, forteller han.
Da han fylte 16 år døde moren som følge av mange års 
rusmisbruk.
— Etter at hun døde fikk jeg tid til å tenke på meg selv 
for første gang. Jeg hadde alltid tenkt på min mor før 
meg, at hennes behov var viktigst. Så da jeg begynte å 
reflektere og rote i egne tanker var det mye som måtte 
ordnes opp i. Jeg hadde for eksempel ikke lært meg 
hvordan håndtere følelser, de verktøyene manglet jeg. 
Jeg måtte starte på nytt, sier han.

Når livet er godt på terningkast 3
— Når man har levd et liv med bare ekstremer, der 
hverdagen enten var euforisk eller helt på bånn, så 
er et A4-liv det beste i verden. For meg er det å ha 
besteforeldre, og fosterforeldre som fremdeles er der 
for meg, helt fantastisk og absolutt ingen selvfølge, 
forteller Ole Tobias.

Han forteller om en oppvekst som løvetannbarn* 
har gjort at han stadig gleder seg over helt enkle, 
hverdagslige gleder.

— For meg ble det normalt at livet var ustabilt, og 
faktorer som trygghet og glede ble til det unormale. 
Når du har hatt det slik i mange år er det å våkne opp 
en dag og bare bekymre seg for hva man skal ha til 
middag, en fantastisk følelse, forteller han med iver i 
øynene.

*Løvetannbarn er en benevnelse som brukes om barn 
og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross 
av vanskelige oppvekstforhold, som for eksempel rus.
Som barn skal du ikke gå rundt å være redd for at 
verden raser sammen neste morgen.

Det umulige er mulig
For tre år siden ble han søkt inn på distriktspsykiatrisk 
senter (DPS), men opplevde det som vanskelig.

— Jeg følte meg ikke trygg fordi de slapp så lett taket i 
meg. Jeg kunne komme inn, få behandling og vise tegn 
til bedring en periode, og så var jeg ferdig der. Da var 
liksom løpet over, men for meg var det viktig å finne et 
hjelpeapparat som kunne holde tak i meg, selv i gode 
perioder, for de dårlige kommer tilbake, sier han.

Han opplevde at å komme til Blå Kors Kompasset 
gjorde ham trygg, både på seg selv, men også trygghet 
i å vite at apparatet er der for deg, selv om du plutselig 
har det tilsynelatende bra.

— I Blå Kors Kompasset får jeg den stabiliteten jeg 
trenger for å være trygg. Jeg vet at jeg har et sted å 
komme og at ingen behandlingsløp plutselig avsluttes. 
Jeg har fått nye mentale verktøy som jeg bruker til å 
håndtere vanskelige tanker.
Ole Tobias er opptatt av at en positiv holdning til livet er 
helt avgjørende for at du skal få det godt.

— Man er nødt å finne sin egen vei og søke hjelp, selv 
om det føles umulig. Selv om du opplever nedturer i 
blant. Det å ha dårlige perioder er ikke et nederlag, selv 
når du er i behandling, poengterer han.



Les og skriv det i ditt hjerte

Kilde: FredrikPino Grunberg

Fra landsmøtet 2021
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HANDLINGSPLAN 2022 - 2024  
En rusfri verden - ”For Gud, heim og alle folk”

Norske Kvinners Kristne Avholdsforbund
- Tilsluttet World Woman’s Christian Temperance Union WWCTU

Godkjent på Det Hvite Bånds landsmøtet i Bergen 2021
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Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon av og 
for kvinner som på kristent grunnlag ønsker å ta 
avstand fra samfunnets holdning til alkohol ved å vise 
konsekvensene og ringvirkningene av rusen, i tillegg til 
å fremme fordelene ved en rusfri livsstil.
Vi står sammen med pårørende til rusavhengige og 
ønsker å kunne være en støttespiller for rusavhengige i 
deres kamp mot rusen.

Vårt grunnlag
Guds ord er grunnlag for all vår virksomhet og bønn 
er sentralt i arbeidet vårt. Vi vet aldri når vi kommer i 
kontakt med ufrelste mennesker, derfor er det viktig 
å formidle Guds gode nyheter i ord og handling. Vi 
ønsker å oppmuntre hverandre til å ta del i 12-bønnen 
og bønn for Det Hvite Bånds arbeid, engasjement og 
framtid.

Vårt mål
Vårt mål er å minske skadevirkningene av alkohol 
for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet for 
øvrig ved å inspirere til å leve rusfritt. Skadevirkninger 
og samfunnets utfordringer knyttet til rusmidler er 
dramatiske, og vi ønsker gjennom vårt arbeid å fremme 
varige og rusfrie holdninger. Vi vil:
•  Inspirere til et rusfritt liv
•  Informere om skadevirkningene av alkohol og andre 
rusmidler for brukeren selv, deres pårørende og 
samfunnet for øvrig
•  Arbeide for å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og 
prosjekter

Vårt håp
Ved å redusere konsekvensene ved bruk av rusmidler 
er vårt håp at Det Hvite Bånds arbeid og tiltak kan gjøre 
en forskjell i enkeltmenneskers liv. 

Våre satsningsområder
1. Opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv 
organisasjon 
2. Rusforebyggende arbeid blant unge 
3. Vektlegge og fremme fordelene ved et rusfritt hjem 
4. Medlemsverving 

1  Opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv 
organisasjon
Gjennom den neste toårsperioden vil vi opprettholde 
Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon ved å:
- styrke arbeidet i kretser og foreninger
- utvikle, gjennomføre og videreføre rusforebyggende 
prosjekter

- delta i den offentlige debatten
DHB-bladet skal fortsatt distribueres og binde ulike 
deler av organisasjonen sammen.

1.1 Styrke arbeidet i kretser og foreninger
Generelt skal vi jobbe for å styrke og utvikle arbeidet 
i foreninger og kretser i tiden framover. Vi ønsker å 
legge til rette for informasjonsflyt og god dialog mellom 
kretser, foreninger og DHB sentralt. Det vektlegges at 
samarbeidet mellom landsstyret, landskontoret, kretser 
og lokallag er godt og effektivt.

1.2 Utvikle, gjennomføre og videreføre 
rusforebyggende prosjekter
DHB skal jobbe for å utvikle og gjennomføre 
rusforebyggende prosjekter samt videreføre de 
eksisterende. Landsstyret, landskontoret og ulike 
prosjektgrupper kan bistå med ideer, tilrettelegging, 
støtte og veiledning for nye aktiviteter og prosjekter. 
Strikkestova i Tørvikbygd er et eksempel. Kriteriet 
er at det er et rusfritt eller rusforebyggende DHB 
engasjement.

1.3 Delta i den offentlige debatten
Vi ønsker å prioritere og delta i den offentlige debatten 
i saker DHB arbeider for med eksempelvis leserinnlegg, 
uttalelser, samarbeid, reklame og aktivt å dele ut 
DHB-bladet. I tillegg til å kunne være en pådriver for 
samarbeid med andre organisasjoner innenfor rusfeltet, 
er deltakelse i den offentlige debatten viktig for å 
kunne nå ut til flere med budskapet vårt på en effektiv 
og virkningsfull måte.

2  Rusforebyggende arbeid blant unge
DHB Ung ønsker å prioritere arbeid og engasjement 
som fremmer bevisste og ansvarlige valg blant 
unge i møte med alkohol og andre rusmidler. Det er 
mange som mangler tilstrekkelig informasjon om rus, 
og det ønsker vi å gjøre noe med gjennom å drive 
rusforebyggende informasjons- og opplysningsarbeid 
på ulike arenaer. Vi kommer til å fortsette med 
leirarbeidet. Målet er å formidle god informasjon om 
rus, med fokus på holdninger og dermed generere 
til selvstendige valg i møte med alkohol og andre 
rusmidler. Vi legger Folkehelseinstituttets rapport 
«Alkohol i Norge» fra 2018, til grunn for arbeidet. 

3  Vektlegge og fremme fordelene ved et rusfritt hjem
I dag vokser omtrent 90 000 barn opp med minst 
en forelder som misbruker alkohol (anslag fra 
Folkehelseinstituttet 2014). Disse dystre tallene ligger 
til grunn for vårt ønske om å fremme fordelene ved et 

Det Hvite BåndRUSFRI
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rusfritt hjem og foreldrenes ansvar overfor barna. Vi 
ønsker særlig å løfte sammenhengen mellom vold og 
rus i nære relasjoner og betydningen av rusfrie høytider 
og ferier gjennom ulike kampanjer, enten alene eller i 
samarbeid med andre organisasjoner innen rusfeltet. 

4  Medlemsverving 
For Det Hvite Bånds framtid er det svært viktig å verve 
nye medlemmer og å vise at DHB er en interessant 
og viktig organisasjon å være medlem av. Per i dag 
har vi i underkant av 900 medlemmer og bare 60 

av våre medlemmer er under 50 år. Derfor må vi 
jobbe strategisk for å nå ut til en bredere målgruppe, 
være synlige og spisse organisasjonens formål og 
engasjement i tiden framover.

Felles ansvar
Skal vi nå det vi ønsker med denne handlingsplanen, 
må vi alle arbeide mot disse målene sammen. Hver 
forening utfordres til å velge ut to satsingsområder å 
fokusere spesielt på, slik at Det Hvite Bånd kan være 
en viktig stemme innenfor rusfeltet.

La oss snakke om alkohol 
Ingen vil bli avhengige av alkohol, men likevel drar alkoholen alt for mange ned i avhengighet.  
Det vil Det Hvite Bånd gjøre noe med, men det er også et individuelt ansvar. 

Ifølge Folkehelseinstituttet rapport Et folkeperspektiv 
på alkohol (2018) er «Alkoholbruk er en av de viktig-
ste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolk-
ningen, og er i tillegg årsak til sosiale problemer og 
skader for andre enn brukeren selv.». En undersøkel-
se av Norstat i regi av NRK fra 2020 viser at «4 av 10 
studenter har et skadelig eller avhengighetsskapende 
alkoholforbruk».
Folkehelseinstituttet anslår at over 90 000 barn 
vokser opp i et hjem der minst en forelder/ foresatt er 
avhengig av alkohol. Det tilsvarer 8,3% av alle barn 
under 18 år og dessverre kan det være store mør-
ketall. Dette er dystre og dramatiske tall som krever 
handling og tiltak.
Når konsekvensene og utbredelsen av misbruk er så 
stort, har samfunnet vårt et alkoholproblem.
Alkoholmisbruk har inngripende og alvorlige konse-
kvenser for samfunnet generelt og individet spesielt. 
Derfor er holdnings- og opplysningsarbeid nødven-
dige tiltak som må få større plass og fokus i tiden 
framover.

Det Hvite Bånd mener rusforebyggende arbeid er 
noe av svaret på dette problemet. Tallene tyder på at 
behovet for informasjon om alkohol, skadevirkninger 
og holdninger er større enn tilbudet, og spesielt blant 
unge er dette arbeidet avgjørende.
Det er et skille mellom bruk og misbruk, men både 
skillet og misbruket snakkes det for lite om.
Ingen vil bli avhengige av alkohol, men alt for mange 
blir det likevel. Det trenger vi å gjøre noe med, og 
vi trenger din hjelp. Hva er forholdet ditt til alkohol? 
Hvordan snakker du om alkohol? Hvordan kan du 
bidra til at konsekvensene av alkoholavhengighet blir 
mindre? 

Pressemelding fra landsmøtet:

Det Hvite BåndRUSFRI

VERDEN



Kasserer: Marit Langeland  
Mob. 471 78 951
marit@realco.no 

Tone Sjelmo Viken.  
Mob: 412 01 688 
toneviken@gmail.com

Aslaug Elin Kleven
Mob: 976 59 020
aekleven@yahoo.no

Oddny Liv Skårland  
Mob: 48 22 14 88
oddny.skaarland@gmail.com

Landsstyret:
LANDSLEDER:  
Oddrun Småbrekke
Mob. 474 41 395
oddrun_lars@yahoo.no

NESTLEDER: 
Torgunn Søyland Skoglund 
Mob. 48 19 70 45 
torgunnskoglund@live.no

BARN OG JUNIORLEDER: 
Ester Mjøs 
Mob: 955 20 191. 
ester.mjos@gmail.com

STYREMEDLEMMER: 

Hilsen fra Landskontoret

Hilsen fra Landskontoret
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LANDSLEDER:
Oddrun Småbrekke
Mob. 474 41 395 
oddrun_lars@yahoo.no

NESTLEDER:
Torgunn Søyland Skoglund
Mob. 48 19 70 45
torgunnskoglund@live.no

BARN OG JUNIORLEDER:
Charlotte H. Grydland
Mob. 986 45 253
laurizencharlotte@gmail.com

LANDSSTYRE / AVDELINGSLEDERE I DET HVITE BÅND

STYREMEDLEMMER:
Kasserer: Marit Langeland
Mob. 471 78 951
E-post: marit@realco.no 

Kari Inger Vik Straume
Mob. 415 49 262
E-post: kari@gillen.no

Astrid Opheim
Mob. 98 03 33 42    
astrid.opheim@hotmail.com

Oddny Liv Skårland
Mob: 48 22 14 88
oddny.skarland@gmail.com

Det Hvite Bånd har sitt landskontor i 
Torggata 1, Oslo. Dette er Actis - Rusfeltets 
samarbeidsorgan sin administrasjon, og 
DHB har kontorfelleskap med mange andre 
avholdsorganisasjoner. Hit henvender 
kretser, foreninger og enkeltpersoner 
seg for å få praktiske råd, og materiell 

tilsendt. Landskontoret fører regnskap for 
landskassen, gavefondet og Olafiafondet. 

Medlemsregistering og innkreving av 
kontingent skjer her. Landskontoret 
har telefontid mellom 10 - 14 hver dag. 
Landskontoret forbereder saker og 

iverksetter de saker landsstyret vedtar. 
Landskontoret utarbeider søknader om 
økonomisk støtte, og rapporterer for mottatt 
støtte til myndighetene. Landskontoret 
arbeider med opplegg av landsmøter, 
lederkonferanser og andre arrangementer. 
DHB er medlem av Hovedorganisasjon Virke.

Velkommen til vår nye nettside:

www.hviteband.no

Påskeandakt
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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»

#
– en rusfri verden

Navn:                                                                                   Fødselsdato:

Adresse:

E-mail:                                                                  

Ververs navn:                                                                          Ververs adresse:

Vervepremie til den som verver. Velkomspakke, Medlemsblad og Medlemsbevis til den som blir vervet.

Medlemskapet er gratis.  Alder 4-18 år

Jeg lover DHB, med Guds hjelp, til å motstå fristelsen av å bruke alkohol, tobakk, eller annen rusgift. 
Jeg vil gjøre mitt beste for å være en god og støttende venn.

Navn/Signatur:       Dato:       /  /
Foresattes underskrift:
                      

                
                 Send til: DHB Landskontoret, Torggt. 1, 0181 OSLO

Våg å si nei!

Velg rett!

Gode vaner, 
venner og valg!

BLI MEDLEM I DHB`s JUNIORKLUBB

RUSFRIE BARN OG UNGDOM

“Hverdagshelt” T-skjorte  (kryss av farge og størrelse)   sort       hvit
Størrelse:  3/5         6/8               9/11               12/14

Navn i blad: JA          NEI

#Innmeldingsskjemaer

Tlf.........................................................E-post:................................................................................................................

Jeg godtar at navnet mitt blir trykket i bladet under "Nye medlemmer"

Hilsen fra landskontoret
Hilsen fra Landskontoret, blad nr. 1-2/2022 

Hei alle sammen! 

Som forholdsvis nyansatt i organisasjonen, og mitt første innlegg i bladet, vil jeg vil benytte 
anledningen til å takke for den varme og gode mottakelsen jeg fikk på landsmøtet i november. Det 
var to hyggelige, lærerike og begivenhetsrike dager som gav meg innblikk i det viktige arbeidet dere 
gjør.   

Mitt navn er Vigdis, jeg er forholdsvis ny i organisasjonen, og tok over som sekretær i Det Hvite Bånd 
for Kjersti da hun sluttet i november 2021. Da jeg startet var det liv og røre her på kontoret i Torggata 
1, men i desember kom en ny runde med smitte i hovedstaden, og plutselig i ble det stille og 
hjemmekontor for de aller fleste igjen. Nå er påsken i anmarsj og vi går det mot lysere og varmere 
tider, forhåpentligvis har vi også mindre smitte. Uansett, varmen, lysene og smilene kommer godt 
med i disse dager.   

 Når dette bladet kommer på trykk, er det tid for å sende ut årsmelding igjen. Årsmeldingen skal 
kretser og foreninger sende tilbake til Landskontoret innen 1. mars. Som før er det også mulighet for 
å søke midler fra Olafia-fondet. Søknadsskjema til Olafia-fondet blir sendt ut sammen med 
årsmeldingen og har samme frist for innlevering som årsmeldingen, altså den 1. mars. 
Medlemskontingenten blir også sendt ut i februar, til dere som har fått ny adresse, viktig å melde fra 
om dette til oss. Ta gjerne kontakt med landskontoret hvis du spørsmål. 

Ønsker alle et godt og begivenhetsrikt år og en velsignet god påske når den tid kommer.  

 

Vennlig hilsen  
Vigdis Goldin, sekretær 
Landskontoret 
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Gaver
Margaret Østenstad (fast giver)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 200,-
Aud Karin Førland (fast giver)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 250,-
Toril-Annie Sellevold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,-
Åsta Vistnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1000,-

Nye medlemmer
Merete Høyland Bjørgvin krets, Vervet av Kari Ljønes Valland

Hjertelig takk!
Hjertelig takk for gaver som er gitt til Det Hvite Bånd og 
til Brønn. Den siste tiden har det igjen pga. pandemien 
blitt vanskelig å samles i foreninger og møter, men 
likevel har vi mottatt gaver fra dere og vil takke dere.
Nå er det et nytt år og nye muligheter og vi får håpe 
at det etterhvert blir mer anledning til å møtes i 
forsamlinger og forforeninger til Det Hvite Bånd.
Brev/giro for Det Hvite Bånds medlemsavgift blir snart 
sendt ut til alle medlemmer.

Vi har fått noen nye 
medlemmer det siste året, og 
det er veldig bra. Men vi må 
jobbe for at Det Hvite Bånd 
skal få enda flere medlemmer. 
Det er svært viktig for oss som 
organisasjon.
Jeg til ønske dere alle et godt 
og velsignet nytt år og god 
påske.

Beste hilsen Marit Langeland
Kasserer.

Påskeandakt
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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»

#
– en rusfri verden

Navn:                                                                                   Fødselsdato:

Adresse:

E-mail:                                                                  

Ververs navn:                                                                          Ververs adresse:

Vervepremie til den som verver. Velkomspakke, Medlemsblad og Medlemsbevis til den som blir vervet.

Medlemskapet er gratis.  Alder 4-18 år

Jeg lover DHB, med Guds hjelp, til å motstå fristelsen av å bruke alkohol, tobakk, eller annen rusgift. 
Jeg vil gjøre mitt beste for å være en god og støttende venn.

Navn/Signatur:       Dato:       /  /
Foresattes underskrift:
                      

                
                 Send til: DHB Landskontoret, Torggt. 1, 0181 OSLO

Våg å si nei!

Velg rett!

Gode vaner, 
venner og valg!

BLI MEDLEM I DHB`s JUNIORKLUBB

RUSFRIE BARN OG UNGDOM

“Hverdagshelt” T-skjorte  (kryss av farge og størrelse)   sort       hvit
Størrelse:  3/5         6/8               9/11               12/14

Navn i blad: JA          NEI

#Innmeldingsskjemaer

Tlf.........................................................E-post:................................................................................................................

Jeg godtar at navnet mitt blir trykket i bladet under "Nye medlemmer"

Det Hvite Bånd trenger flere nye medlemmer
Vi er tilsluttet WWCTU, World Womans Christian Temperance Union som har medlemmer i 54 land.
Vi er en avholdsorganisasjon av kvinner som på kristenn grunn arbeider for en rusfri verden. Vi bryr oss!

Bli med å støtt opp om dette viktige arbeidet og verv en venn!



Hjertlig velkommen❤
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Kjære alle sammen,
Når jeg starter mitt niende år som verdenspresident, er 
jeg takknemlig for de fantastiske kvinnene rundt om i 
verden som Frances Willard beskrev som “de hengivne 
kvinnene i de bedende hender” 
 Frances Willard sa: “Måtte Gud tillate historiens 
vurdering av vårt arbeid: ved Guds velsignelse bidro de 
til å gjøre verden bedre for kvinner og lykkeligere for 
hele menneskeheten.” Amen! 

Vi har nå feiret julens velsignelse. Engelens budskap 
om Frelseren som ble født i en stall, har blitt det største 
vitnesbyrdet om Guds oppsøkende kjærlighet. Når 
vi virkelig forstår engelens forkynnelse, blir den vår 
største skatt.
Det gir løfter om Guds nærvær midt i livet, når 
ensomhet kan ta fra mennesker både glede, 
selvrespekt og lysten til å leve.
Det lover en ny start fordi Frelseren ga tilgivelse for 
synd og bedrag.
Den lar oss tjene vår neste og spre Guds varige 
kjærlighet i verdens mørke.
Lyset fra Betlehem gir verden håp.

Måtte den spre varme og kjærlighet og vise oss 
hele veien til nåde og fred. Det kan ikke være noen 
bærekraft uten FRED, og   ingen fred uten BÆREKRAFT.

Jeg ønsker deg fred, kjærlighet, helse og lykke i 
2022. 2021 har vært et ekstremt vanskelig år på 
mange måter, og jeg er så takknemlig til Gud for 
denne organisasjonen av fantastiske kvinner! Fra 
bunnen av mitt hjerte, takk for dine bønner  ... Dette er 
begynnelsen på noe fantastisk når vi utvider arbeidet 
vårt med å begynne på våre knær mens vi ber om at 
medlemmene våre skal bringe evangeliet sammen med 
avholdsbudskapet til alle land.

Matteus 28:19-20 King James Version (KJV) 19 Gå 
derfor til alle folkeslag, og døp dem til Faderens og 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn: 20 Lær dem å 
holde alt det jeg har befalte dere, og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende. Amen!

Kjærlig hilsen, 
Margaret

Nyttårshilsen fra  

Det Hvite Bånds verdensleder
Margaret Østenstad



Nyttårshilsen fra  

Det Hvite Bånds verdensleder

Å, salige stund uten like,  
Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike,  
Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven,  
Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven,  
Og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe Hans 
venner det salige ord -
Tenk, jeg som er ringest blant ringe,  
Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, 
Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære  
Å gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like,  
Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike,  
Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde,  
Og dvelte ved gravnatten kun,
Så fikk du ham levende møte,  
Å, salige, salige stund!



 IKKE DRIV SJANSESPILL 
MED UNGDOMMEN VÅR!

Avsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 OsloAvsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 OsloAvsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo

Velkommen til Landsmøte i Bodø
5.- 8. september 2019

Husk FASD dag 09.09
 Barnet ditt får den beste start i livet når 

mamma ikke drikker under graviditet

 IKKE DRIV SJANSESPILL 
MED UNGDOMMEN VÅR!


