
Odd Fellow-gave til 
Veiledningssenteret 
 
10 000 kroner kommer godt med når hele virksomheten i all hovedsak 
finansieres av gaver. Pengegaven fra to Odd Fellow-loger i Haugesund ble 
overrakt Veiledningssenteret for pårørende forleden. 
 
Av Ragnar Larsen 
 

Med pårørende menes her familier hvor et familiemedlem har rusproblemer. De som 
kommer for å be om råd og veiledning er foreldre – sammen eller hver for seg – 
søsken og barn. 
Stort behov for å snakke 
– Det vi har å tilby er samtaler om det som er vanskelig. Mange føler seg alene med 
de problemene som en rusmisbruker skaper for sin familie. Hos oss får de noen å 
snakke med. Det kan ofte være til stor hjelp, forteller Annette Ness, daglig leder av 
Veiledningssenteret for pårørende i Haugesund. 
 Annette Ness er utdannet klinisk sosionom og har til nå vært alene på 
kontoret. Søkningen er så stor at senteret må forsterkes. I mai begynner en rådgiver 
i full stilling. Veiledningssenteret er en stiftelse, opprettet av Norske Kvinners 
Sanitetsforening i Rogaland. Hovedkontoret holder hus i Sandnes og så er det en 
underavdeling med kontor i Øvregaten i Haugesund. 
Mye skam og tabu 
– I tillegg til fortrolige samtaler, arbeider vi med å opprette grupper av pårørende. 
Det betyr at folk kan samtale med andre i tilsvarende situasjon. Slik kan de hjelpe 
og støtte hverandre og ikke minst lære av hverandre. Vi håper at den mødregruppen 
vi har kan få en tilsvarende fedregruppe, sier Annette Ness. 
 – I 2009 hadde vi 315 konsultasjoner og samtaler. Noen kommer alene eller 
foreldre sammen. Det kan også være foreldre og søster eller mor og et barn. De som 
kommer, er i alle aldersgrupper – fra yngre folk og til personer oppe i 70-årene.  

Med rusmisbruk mener vi ikke bare bruk av narkotika og ulike typer stoff. Vi 
må ikke glemme alkoholmisbruket, som er mer omfattende og skaper større sosiale 
problemer enn mange liker å høre. Det er mye skam og tabu forbundet med 
rusmisbruk. En ytre og vellykket fasade kan dekke over et omfattende misbruk. 
Får lettet på trykket 
Veiledningssenteret kan tilby råd og støtte for å skape en bedre livssituasjon. Vi 
driver ikke med behandling av rusmisbrukere, men tilbyr støtte og fellesskap for 
dem er berørt av andres rusmisbruk. 

Veiledningssenteret ble etablert i 2007 og finansieres i hovedsak av private 
gaver. Karmøy og Haugesund kommuner yter bidrag, men ikke som noen fast 
ordning. Vi må søke hvert år. Sanitetskvinnene har siden starten gått i spissen for å 
fremme helsetiltak, noe som også kommer oss til gode. For øvrig får vi tilskudd og 
gaver fra mange hold. 

Jeg syns jeg har en givende jobb og føler at vårt veiledningssenter er til nytte. 
Flere sier at de har hatt to liv: Før og etter at veiledningssenteret ble etablert. De 
som kommer har sjelden eller aldre snakket med noen om et familiemedlems 
rusproblem. Hos oss får de lettet på trykket, forteller Annette Ness. 

 
 
 



Sosiale bidrag i alle år 
Overmestrene i Odd Fellow-loge Catena, Arthur Paulsen og hans kollega Viggo 
Bjørk i Loge Tonjer fremholder at støtte til sosiale og humanitære tiltak er noe som 
Odd Fellow har drevet med siden Ordenen ble etablert i Norge for mer enn 100 år 
siden. 

– Ordenen sentralt yter bidrag til felles og landsomfattende tiltak, mens 
logene støtter opp om lokale humanitære aktiviteter. Vi har et uttrykk i Odd Fellow 
om at ”Den hjelper seg selv best som hjelper andre”. Tilskudd til sosiale og 
velgjørende formål er en ordinær del av logenes virksomhet. Bidraget til 
Veiledningssenteret for pårørende ble til ved at overskuddet på en felles fest mellom 
logene Catena og Tonjer ble besluttet gitt som gave, fremholder overmestrene 
Arthur Paulsen og Viggo Bjørk. 
 

 
 
Overmester Arthur Paulsen (t.v.) i Loge Catena og overmester Viggo Bjørk i Loge Tonjer sammen 
med daglig leder Annette Ness i Veiledningssenteret for pårørende etter overrekkelsen av 
10 000 kroner i gave fra de to Odd Fellow-logene.                       FOTO: Ragnar Larsen 

 
 
 
 


