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Røde Kors i Norge 150 år. Røde Kors har vært – og er fortsatt - tilstede for de svakeste og mest 
sårbare i samfunnet. Behovet for et varmere og mer inkluderende samfunn har ikke blitt mindre 
med årene, men er fortsatt stort. I denne utgaven av Røde Kors aktuelt tar vi et historisk tilbakeblikk 
på Røde Kors sin rolle og betydning for de tilbudene som finnes i dagens Røde Kors. 

Åsne Havnelid, 
generalsekretær i 
Røde Kors.  
Les mer på side 2.

Margaret Skjelbred 
– tidligere Røde Kors 
søster. 
Les mer på side 3.

«Knipsekassene» en 
del av historien til 
Røde Kors.
Les mer på side 4-5.

Tjenesten som ble 
et mønster for hele 
landet.
Les mer på side 6.

Sturla Berg Johansen: 
Viktig med ferie for alle 
Les mer på side 7.

Det er fortsatt behov for Røde Kors sine ulike møteplasser hvor mennesker kan møtes og knytte vennskap på tvers av kulturell bak-
grunn og sosiale skillelinjer.

Tilstede i Norge i 150 år:

Fortsatt behov for 
folk som bryr seg.

Sett deg ned.
Slå av en prat.

#rødekors150

1/150

Dette er bare én av mange 
veier til et varmere samfunn. 

Finn den rette for deg på 
www.rodekors.no/150



2 Røde Kors aktuelt

I 2015 har Røde Kors vært til stede i Norge i 150 år – tilstede for de mest sårbare 
i samfunnet. Det skal vi fortsette å være. Behovet for å skape et varmere og mer 
inkluderende samfunn er stort, kanskje større enn noen gang. Også i Vestfold. 
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En særdeles viktig 150-åring!

Røde Kors ble stiftet av Norges første 
regjeringssjef og statsminister Frederik 
Stang i Kristiania i 1865. Siden har organ-
isasjonen hatt en humanitær grunnidé: 
at enkeltmennesker har ansvar for å 
hjelpe andre mennesker i nød, uavhen-
gig av etnisitet, bakgrunn og handlinger 
- fordi statens egne ressurser aldri vil 
være tilstrekkelige. 
Denne grunntanken er høyest aktuell 
i dag hvor vi ser at mange i Norge, og i 
Vestfold, faller utenfor. Ensomhet er en 
utfordring i alle aldre, ikke minst hos det 
økende antall eldre. Ungdom sliter i til-
legg med psykiske plager og skolefrafall. 
I Vestfold er frafallsstatistikken urovekk-
ende høy. Økt migrasjon gir integrering-
sutfordringer. Ventetid på asylmottak 
skaper mentalt stress. Skillet mellom fat-
tig og rik øker, og gir de med lav inntekt 
færre muligheter. I Vestfold vokser ca. 
hvert 10. barn med opp i en familie med 
svak økonomi. Disse barna risikerer i 
større grad å falle utenfor. 

Ved flere anledninger har Røde Kors tatt 
humanitære initiativ og ivaretatt enkelt-
menneskers behov i Norge, der det of-
fentlige ikke har gjort det. Eksempel-
vis utdannet Røde Kors sykepleiere på 
slutten av 1800-tallet, bygget sykestuer 
- særlig i Nord-Norge - på 1920- og 
1930-tallet, driftet et hospitalskip i Nord-
Norge fra 1923-1938 og drev de første 
asylmottakene på 1980-tallet. I dag tilbyr 
vi akuttovernatting for fattige tilreisende 
EØS-borgere og et helsesenter for papir-
løse i Oslo. 

Beredskap og omsorg i Vestfold 
I Vestfold skaper Røde Kors et tryggere 
og varmere samfunn gjennom 13 lokal-
foreninger. De frivillige her, som gjør en 
fantastisk innsats, rykker ut i beredskap-
saksjoner, samtidig som de tilbyr åpne 
møteplasser og nettverksaktiviteter - slik 
som besøkstjeneste, leksehjelp, inte-
greringsgrupper, flyktningguide, norsk-
trening, ferietilbud for familier med svak 

økonomi, og egne barne- og ungdoms-
grupper.

Skal vi stille opp for de mest sårbare i 
Vestfold i årene fremover, må vi rigge 
oss for fremtidens utfordringer. I bered-
skapsarbeidet må vi, sammen med 
kommunene, ruste oss mot det økende 
ekstremværet vi vet kommer. I oms-
orgsarbeidet må vi utvikle oss slik at vi 
fyller velferdshullene det offentlige ikke 
dekker. Vi må rekruttere flere frivillige, 
fortsette å avdekke humanitære behov, 
tale de svakes sak og sikre rettighetene 
til de mest sårbare. 

Vi må være en aktuell og sprek 150-åring!  

Generalsekretær i Røde Kors, 
Åsne Havnelid.

“Som leder av Vestfold Røde Kors er 
det med stolthet jeg kan slutte meg til 
gratulantene. Norges Røde Kors feirer i 
år 150 år. Vi er en liten, men viktig del av 
en verdens omspennende organisasjon. 
«Tutti Fratelli = Vi er alle søsken»

Våre syv prinsipper som vi jobber etter 
setter menneskene i fokus. For meg er 
prinsippene viktig holdepunkter. Selv 
ble jeg med i Røde Kors ved tilfeldighet, 
grunnen var lysten til å lære førstehjelp 
og sjøvett. Og ikke minst venner som 
spurte meg om «hvorfor er ikke du 
med?» Alle burde få denne muligheten. 
Jeg kjente den gang kun Røde Kors gjen-
nom mediebilde. Røde Kors var bestan-
dig dere når noe skjedde, som katastro-
fer, nødhjelpssendinger, eller «bare i 
beredskap». Ja, mange tenker nok også 
på Røde Kors som «de med lodd og 
pengeinnsamlinger». Og, ja, økonomi er 
viktig, det gir oss handlingsfrihet når noe 
hender.

Sammen for trygghet
«Vi er da alle søsken» født under samme 
sol. Bør vi da ikke ha de samme rettighet-
er? Et trygt liv i en trygg verden. Men, så 
enkelt er det nok ikke. Vi må daglig sett 
fokus på all urettferdighet som hender. 
Det må ikke bli noen sovepute. Ting hen-
der jo ikke her hos oss, tenker mange 
rundt om i hele verden. Mange tar feil. 
Men, ting hender og alt kommer nær-
mere, enten det er folk som står bak eller 
det er klima skapte ting. 

På plass når noe skjer
Men, årene har vist meg at Røde Kors 
er så mye, mye mer. Røde Kors har for 
mange med meg blitt en livsstil. Ja, 
beredskap hjemme og ellers rundt i 
verden er viktig. Røde Kors er der når 
noe hender. Fordi vi har lokale / nasjo-
nale avdelinger over hele verden. Dette 
hjelper oss til å komme raskt til stede. 
Folkene våre som bor der tingene hen-
der. De er jo lokalkjente. Dette er utrolig 
viktig også her i Vestfold. Vi som bor her 
er burde tenke: hva kan jeg bidra med for 
å styrke mitt lokalsamfunn?

Omsorg for andre enn meg og mitt
Det som for meg er blitt et viktig ord er 
begrepet Omsorg. Det å bry seg om an-
dre. Ensomhet og omsorg har ikke noe 
med alder eller kjønn å gjøre. Mange 
kan i perioder føle seg ensomme. Bare 
det å tenke tanken er ubehagelig. Noen 
har det slikt bestandig. Du kan gjøre en 
forskjell ved å bry deg om andre. Det er 
i dag utrolig mange som ikke ofrer en 
tanke på annet en seg selv. 

De må ha et fattig liv. Det å kunne gi litt 
av seg selv, er alltid en berikelse.

Positivt fokus
Man får så utrolig mye igjen. Vennskap, 
trygghet, eller bare det å bli kjent med 
de som bor rundt oss. 
Man kommer i kontakt med positive 
mennesker, som igjen blir motivert til å 
gjøre noe tilsvarende.  Den gode sirkelen 
er i gang. Skal vi sette oss et felles mål: 
Smil til folk og folk smiler tilbake! Sakk 
med folk, ikke om folk. En av nåtidens 
viktigste oppgaver er å se folk. Alle synes 
det er hyggelig å bli lagt merke til. Sett 
fokus på alt det positive som hender i 
samfunnet.  Jeg mener helt klart at når 
du hjelper folk blir de hjelpsomme til-
bake. Men, den viktigste oppgaven for 
Røde Kors vil alltid være: å oppdage, 
hindre og lindre.

Hva er din mening?
I denne utgaven av Røde Kors aktuelt vi 
har stilt 9 «kjente Vestfoldinger» følgen-
de spørsmål: 
- Er det noen områder eller behov som 
du mener at Røde Kors bør fokusere spe-
sielt på fremover? Noen områder hvor vi 
bør være mer tilstede? Takk til alle som 
har bidratt og delt sine tanker med oss. 
Svarene kan du lese på de neste sidene. 
Kanskje har du noen tanker om dette 
som du vil dele med oss? Eller er det 
områder som du ønsker å bidra på? Vi 
vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt med 
din nærmeste lokalforening for en prat. 
Røde Kors er tilstede – nær deg.”

Erik Arnesen, fylkesleder 
i Vestfold Røde Kors

Generalsekretær i Røde Kors, 
Åsne Havnelid 



Vi har mye å skryte av, vi som bor i 
Vestfold.  Men samfunnet er i endring, 
og med det behovene for hva Røde 
Kors skal gjøre i dag, og ikke minst, hva 
skal vi drive med i morgen. Spørsmålet 
er - hva er vårt samfunnsoppdrag? 
Nå inviterer vi deg til å hjelpe oss med 
svaret. Send gjerne innspill til distrikts-
leder Erik Arnesen på e-mail:
leder@vestfoldrk.no 

Her finner du litt av det Vestfold Røde 
Kors har gjort siden de ble stiftet 
4. oktober 1947. 
Røde Kors i Vestfold var i front og:
• etablerte utdanning for sykepleiere i 
Tønsberg.
• startet «mor barn stasjoner», som i 
dag er kjent som helsestasjoner. 
• var sentrale da Stiftelsen Fossnes 
Åndsvakehjem ble bygget i Stokke i 
«åndsvakesaken» på 1950-tallet  
• startet et av landets første helsetil-
tak for å få folk tilbake på jobb med 
Treningsinstituttet på Nøtterøy.
• startet opp et av landets første SFO 
(skolefritidsordning) Nøtterøy Røde 
Kors.

• var sammen med Oslo Røde Kors  
med på å starte kontakttelefon for 
barn og unge. I 2001 kom også om-
sorgstelefonen for menn med rus-
problemer.
• på midten av 80 tallet etablert vi et 
Røde Kors-tilbud i byene våre i  julen 
og påsken da resten av samfunnet tok 
fri.

• Startet et tilbud om Kriseomsorg 
ved større hendelser. Gruppen ble 
opprettet etter brannen på passasjer-
fergen «Scandinavian Star», og rykket 
ut til Utøya da terroren rammet 22. juli 
2011.
• etablerer og driver store pårørende- 

og evakuertsentra ved større hendels-
er. 
• bygget kompetanse og beredskap 
på og ved sjøen – nasjonalt kompe-
tansesenter etablert på Ferjeodden. 
• bygget moderne ambulanser og 
startet en av landets første fylkes-
dekkende ambulansetjenester. 
• opprettet  et akutt overnattings-
tilbud da romfolk trengte å få dekt de 
mest grunnleggende behov vinteren 
2013/2014 
• med utenlandsprosjekter i Swasiland, 
Polen, Litauen og russisk Karelen, flere 
steder i tett samarbeid med norske 
skoler.
• Larvik Røde Kors dro i gang lekse-
hjelp i samarbeid med Kirkens by-
misjon, menigheten og kommunen.

Sjøredningstjenesten
La oss starte denne rundreisen med 
et strandhugg hos Tjøme og Hvasser 
Røde Kors hjelpekorps på Ferjeodden 
i Vrengensundet.

Forts. s. 4
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Fra sykkelbåre til lekse-
hjelp og kriseomsorg
I 100 år har vi vært med på å gjøre Vestfold til et bedre sted å leve. Siden Tønsberg Røde 
Kors ble startet i 1916 har Røde Kors vært til stede nær deg. Når Norges Røde Kors feirer 
sin gebursdag gjør vi det med å si «150 veier til et varmere samfunn». 

Tønsberg 1941. Frivillige fra Tønsberg Røde Korshjelpekorps lager en sykkelbåre.

Et tilbakeblikk på historien til Røde Kors i Vestfold

Anja Hammerseng-Hedin, håndballspiller 
i Larvik Håndballklubb
Jeg syns det er så fint at Røde Kors arbeider med 
omsorg, nærhet og tilstedeværelse. Den genera-
sjonen som vokser opp nå står i fare for å dømme 
seg selv etter antall «likes» siden så mye skjer på 
nett. 
Derfor tror jeg det er smart av Røde Kors å arbeide 
med barn og unge i forhold til psykisk helse slik at 
vi passer på og bygger opp enkeltindividene på 
en måte som hjelper den oppvoksende genera-
sjonen til å ta bevisste veivalg. 
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Per-Eivind Johansen, 
fylkesordfører i Vestfold
Det internasjonale engasjementet og hjelpe-
arbeidet er et sentralt kjennetegn ved Røde Kors 
sin virksomhet. Det er viktig at dette arbeidet 
videreføres. Lokalt her i Vestfold syns jeg det er 
bra at hjelpekorpsene har en egen sjørednings-
tjeneste. I en region som vår hvor det er en svært 
stor og økende sjøtrafikk om sommeren bidrar 
de til å øke sikkerheten i skjærgården. 
Hjelpekorpsene er også representert på fjellet, 
den tilstedeværelsen gir også en trygghet som 
det er viktig at videreføres. 
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Margaret Skjelbred, forfatter
Som gammel ”Røde Kors-søster”, med et varm 
hjerte for organisasjonen og det viktige arbeidet 
den gjør både hjemme og ute, faller likevel tan-
ken på sangen ”Det går et stille tog igjennom 
kampens bulder med bønn på alle språk”, som vi 
ofte sang under utdanningen min. 
I vår verden i dag er det nok der, på slagmarken 
og i flyktningeleirene Røde Kors trengs aller mest. 
Lykke til!
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Hvor bør Røde Kors 
være mer tilstede?

”
          - Startet krise-
omsorgsgruppe etter 
brannen på passasjer-
fergen «Scandinavian 
Star»



Her ligger Røde Kors-båten «Veritas» 
og napper i landtauet, mens strømmen 
sørger for at motorene er varme og klare 
for utrykning året rundt.
Røde Kors-båten «Veritas» er en av 
landets best utstyrte ambulanse/ red-
ningbåter, og ble gitt som gave i fjor da 
Stiftelsen Veritas feiret sitt 150-årsjubi-
leum.
Men historien bak den storslåtte gaven 
er aldri blitt fortalt. Og den startet svært 
dramatisk noen somre før.
Vrengensundet er Oslofjordens svar på 
E18, hvor tusenvis av lystbåter boltrer 
seg i ferieukene. 
Noen skippere er dyktigere enn andre, 
men av og til går det fryktelig galt:
 
-Mange hendelser opp gjennom årene 
har gjort at hjelpekorpset på Tjøme 
har fått stor respekt blant fastboende, 
feriegjester og sjøfarende, forteller-
korpsleder  Atle Rønning.

Én slik hendelse gjorde at korpsets navn 
ble spilt inn da Stiftelsen Veritas fylte 

150 år, og resultatet ble en fullfinansiert 
gave til over åtte millioner kroner som 
ble døpt sommeren 2014.
Andre sponsorer har vært Tom Wilhelm-
sens Stiftelse, Sparebanken 1 Nøtterøy-
Tønsberg, Arntzen de Besche, Telko, 
Vega Offshore, H. Henriksen Mek. Verk-
sted A/S, Falck Emergency AS, 1hjelp.no, 
Furuno og Jotun.

Om nordmenn skulle være født med ski 
på bena, så er båtlivet slik vi i dag kjen-
ner det en relativt ny glede som med litt 
volum faktisk ikke startet før på begyn-
nelsen av 1970-tallet.

De raske passbåtene parkerte tresnek-
kene med «tøff-tøff-lyd», men økt fart 
gjorde også at antall ulykker steg dra-
matisk. 
Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpe-
korps ble stiftet i 1972, og har siden 
ligget helt i front når det gjelder sjøred-
ning.  
Ferjeodden i  Vrengensundet på Tjøme 
er også nasjonalt ressurssenter for 
sjøredning  i Norges Røde Kors.
I løpet av få år hadde hjelpekorpsene 14 
båter til disposisjon, men økte krav til 
størrelse, utstyr og funksjonalitet gjør at 
antallet nå er redusert til fem.  

Besøkstjenesten – eller Norges 
fargerike svar på «de grå damene»
Få kjenner i dag til hvordan besøkstjen-
esten, eller pasientvennene, ble startet.  

Historien bringer oss til Paris, men også 
til Amerika.
Visegeneralsekretær Jens Meinich i 
Norges Røde Kors var på studietur i USA 
da han støtte på en organisasjon som 

kalte seg «The Grey Ladies».
Meinich forteller i sin bok Mitt liv med 
Røde Kors at han som student i Paris 
leste om en ensom, invalid kvinne. 
Den eldre damen hadde i sin ensomhet 
festet en lang hyssing til dørklokken i 
huset sitt, og med den kunne hun ringe 
på uten selv å stå foran døren. 
Når hun gjorde dette, innbilte hun seg at 
det var noen ved døren som ville besøke 
henne for å slå av en prat, og da følte 
hun seg plutselig litt mindre ensom.
Det er fortsatt en overvekt av voksne 
kvinner innen «omsorg», som i dag er 
paraplybegrepet for en rekke aktiviteter 
i Røde Kors.  
Men de er langt i fra grå, og våre aktiv-
iteter har de siste årene hatt et økt fokus 
på kvinner og barn med innvandrerbak-
grunn. 
Ensomhet er fortsatt en stor utfordring i 
samfunnet vårt, sammen med mobbing  
og den nye fattigdommen –
altså familier som ikke har råd til å la bar-
na delta på aktiviteter, gå i gebursdager 
eller reise på tur.
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1. Hyggekveld foreldre og enslige med kaffe og vafler og andre selskapelige aktiviteter er alltid kjærkomment. Grethe Bae var leder for Besøkstjenesten i Vestfold i en årrekke. 
2. Hjelpekorpset i Tønsberg fikk et lastebillass med snø fraktet til Slottsfjellet for å sette fokus på at ikke alle reiser på fjellet i påsken, og at mange føler på ensomhet i påsken med 
mange fridager og få aktivitetstilbud. 3. «Knipsekassen» var en stor inntektskilde for Røde Kors.

1.

2.

3.

4.

Et tilbakeblikk på historien til Røde Kors i Vestfold

”
          - Tjøme og 
Hvasser Røde Kors 
Hjelpekorps ble stiftet 
i 1972, og har siden 
ligget helt i front når 
det gjelder sjøredning.  



Vestfold Røde Kors var veldig tidlig ute 
med å etablere et tilbud etter skoletid, 
det som i dag er kjent som SFO (Skole-
fritidsordningen), og vi gir fortsatt et 
tilbud kalt «Ferie for alle» hvor vi invi-
terer de som ellers hadde blitt sittende 
hjemme med på aktiviteter som 
garantert skaper gode minner.

En fargerik gjeng
Under omsorg finner du fortsatt 
besøkstjenesten, men også Sykehus-
guidene, «Åpent hus», , internasjonal  
kvinnegruppe, flyktningeguide, visi-
torer (besøker innsatte i Vestfolds syv 
fengsler), Rusfritt nettverk, Nettverk 
etter soning (kommer høsten 2015), 
omsorgstelefonen for menn og lekse-
hjelp i flere byer.
Sandefjord var først ute i Vestfold med 
å starte besøkstjeneste i 1951, men 
alt to år senere var også Nøtterøy og 
Stokke i gang. 
Kriseomsorg, evakuert- og pårørende-
senter er andre områder hvor Vestfold 
har vært tidlig ute. 

Da terroren rammet i Oslo og på Utøya 
22. juli 2011 bidro både hjelpekorps-
ene og kriseomsorgsgruppen med 
personell.

Én ambulansetjeneste for hele fylket
Vestfold var ett av de første fylkene i 
landet hvor én organisasjon leverte all 
ambulansekjøring i hele fylket. 
Det skjedde med opprettelsen av 
Andelslaget Vestfold Røde Kors 
Ambulansetjeneste 18. oktober 1974.
36 fast ansatte og femti frivillige sør-
get for å bemanne de ni ambulansene 
som den gang sto for beredskapen.  
Røde Kors sto for all ambulansekjøring 
de neste fem årene, inntil andelslaget 
gikk konkurs i 1979 fordi takstene pr. 
tur var for lave til å dekke utgiftene. 
Til sammenligning har sykehuset  i 
dag 13 ambulanser, 11 døgnbiler og 
en ekstrabil på dagtid i Horten og 
Holmestrand, og 135 ansatte om de 
«faste» vikarene telles med.

Transportsentralen for funksjons-
hemmede
Året før kom transportsentralen for 
funksjonshemmede. Også den dekket 
hele Vestfold, og i snitt ble det kjørt 
1.069 turer hvert år frem til 1979.
Alle turer under 50 kilometer var gratis 
for brukeren, og det er lett å forstå at 
tilbudet var meget populært.  
Det ble også arrangert en rekke teater- 
og hyggeturer til Oslo, alltid med mid-
dag inkludert, uten at det kostet våre 
gjester fem øre. 
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Tekst: Per Annar Holm
Foto: Arkivfoto Vestfold Røde Kors

4. Vestfold Røde Kors gikk sammen med Oslo Røde Kors og startet i 1984 Kontakttelefon for barn- og unge, som i dag heter 
«Kors på halsen» og er et landsdekkende tilbud. 5. Røde Kors i Vestfold var i front og etablerte utdanning for sykepleiere. Høg-
skolen for sykepleierutdanning ble etablert i Tønsberg i 1919 under navnet Tønsberg og omegn krets av Røde Kors elevskole. 
Foto: Vestfoldarkivet. 

5.

Et tilbakeblikk på historien til Røde Kors i Vestfold

Hvor bør Røde Kors 
være mer tilstede?

Erling Lae, fylkesmann i Vestfold
Røde Kors har alltid gått foran der ikke andre har 
vært til stede i stor nok grad og der det offentlige 
ikke har vært på banen eller har klart å gjøre job-
ben. En stor fordel er at organisasjonen består av 
frivillige som yter noe fordi de har lyst. 
Røde Kors kan spille en viktig rolle når det gjelder 
å integrere barn og unge med innvandrerbak-
grunn og å arbeide med dette spesielt, men også 
arbeid rettet mot barn og unge generelt blir 
viktig i tiden som kommer. 
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Christine Fossen, politimester i Vestfold
Røde Kors gjør en svært viktig innsats, både 
internasjonalt og nasjonalt. Å være tilstede i nær-
miljøet, der kanskje det offentlige ikke strekker til, 
er av stor betydning. Den støtte og omsorg som 
Røde Kors gir til de som trenger det er viktig, 
enten det er barn, voldsutsatte personer, asyl-
søkere, folk som er i fengsel, eller personer som 
rett og slett opplever ensomhet. 
Jeg håper Røde Kors fortsetter med det fantas-
tiske arbeidet de gjør for disse gruppene. 
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Lars Martin Myhre, artist
Få, om noen organisasjoner imponerer meg mer 
enn Røde Kors. 150 års arbeid med å avdekke, 
hindre og lindre nød er fantastisk. 
Av alle viktige områder som Røde Kors gjør et 
viktig arbeid, synes jeg nok at det internasjonale 
arbeidet er det viktigste. Der nøden er størst kan 
man aldri være nok tilstede.
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Ambulansetjenesten 
som ble et mønster for hele Norge!

Syketransport tjenesten i Horten startet 
allerede i 1946 da Røde Kors kjøpte inn sin 
første sykebil. Den var eiet av Røde Kors, men 
ble leiet ut til Horten sykehus frem til 1953.
- Det var lite som var organisert den gan-
gen, for eksempel var det vaktmesteren som 
kjørte og pasientene fikk ingen behandling 
i sykebilen. Det var vel det som gjorde at en 
del av oss fra hjelpekorpset reagerte. Nemlig 
at selve behandlingstilbudet var for dårlig, 
sier hjelpekorpsveteranen Terje Grant An-
dersen.
- Vi ville ha et tilbud som var mer profes-
jonelt, hvor det var minimum to på bilen og 
at disse hadde skolering i behandling av syke 
og skadde, tilføyer Tore Larsen, som også 
var med i hjelpekorpset på begynnelsen av 
1960-tallet.

Overtok ambulansetjenesten i Horten
Horten Røde Kors Hjelpekorps overtok 
ambulansetjenesten i 1962 og gjorde ves-
entlige forbedringer i tilbudet. Blant annet 
ble det innført at det skulle være to på bilen:
- Begge stilte likt og hadde fått helsefaglig 
opplæring i Røde Kors’ regi, det ble opp-
rettet vaktlister, noe som forbedret bered-
skapen vesentlig, og vi innførte også en 
egen varslingstelefon som fikk telefonnum-
meret 1212, forteller Grant Andersen.
- De som var med i vaktordningen hadde en-
ten avtale med egen arbeidsgiver eller drev 
sin egen bedrift, slik at de kunne komme fra 
hvis det ble utrykning. Skjedde det noe på 
kveld eller natt, var det frivillige som ryk-
ket ut, og vi lagde gjerne vaktlistene slik at 
sjåføren, som hadde bilen hjemme hos seg, 
som oftest var satt opp på vakt sammen med 
en ledsager som bodde så nært som mulig, 
sier Larsen.

Ambulansetjenesten vokser videre
I 1969 overtok Røde Kors ambulanse-
tjenesten i Horten, Borre og Våle kommune, 
noe senere også Svelvik.
- Da måtte vi organisere det hele på en litt 
annen måte og foretok de første ansettel-
sene. Det la grunnlaget for andelslaget A/L 
Vestfold Røde Kors Ambulansetjeneste. 

Vi opplevde stor vekst, ansatte mannskap, 
og i 1974 hadde vi utstasjonert biler i alle 
Vestfoldbyene samt Lardal, sier Grant Ander-
sen. 
Ideene som tjenesten var tuftet på var de 
samme som Horten Røde Kors hadde inn-
ført, og arbeidet deres fikk også betydning 
for hvordan man senere har bygd ambulan-
ser:
- Vi innredet bilene våre selv og en av dem, 
en Internasjonal, vakte Veivesenets interesse 
og nettopp den bilen dannet grunnlaget for 
hvordan ambulanser har blitt bygd i Norge 
senere, og det er litt artig å tenke på, smiler 
gamlekara.

I 1975 var den tekniske utviklingen innen 
telekommunikasjon kommet så langt at det 
var mulig å lage en egen sambandssentral 
som dekket hele Vestfold. Sentralen kostet 
170 000 kroner, noe som var svært mye 
penger den gang. Dette var enda et område 
der Vestfold var først ute og viste vei, dagens 
AMK-sentral er nemlig tuftet på denne sam-
bandssentralen.
- Dette var en travel periode for oss og alle 
de andre som var med. Vi brukte omtrent all 
fritiden vår på dette, og det gikk ikke en dag 
uten at vi snakket om eller tenkte på hjelpe-
korpset, sier Grant Andersen.

Går konkurs
Andelslaget hadde inngått en avtale med 
Vestfold fylke, men etter bare et års tid ble 
fylkeskommunen opprettet, og de følte in-
gen forpliktelse for den gjeldene avtalen.
- Datidens oppgjør var et stykkprisoppgjør 
som Rikstrygdeverket hadde lagd og som ga 
en stykkpris per person vi kjørte. Den stykk-
prisen var bare stor nok til å dekke kost-
naden akkurat for transporten, men tok ikke 
hensyn til at faste ansatte må til for opprett-
holde nødvendig beredskap. For man sitter 
jo flere timer i beredskap enn ute på veien, 
forklarer Larsen. 
Andelslaget hadde fått lovnader fra Riks-
trygdeverket om at satsene skulle justeres 
og ta hensyn til det virkelige kostnadsbildet, 
men tiden trakk ut og underskuddene ble til 
slutt så store at andelslaget meldte oppbud.
- Med denne konkursen var egentlig Røde 
Kors sin rolle i ambulansetjenesten over, 
men vi var nødt til å fremprovosere en løs-
ning og da ble dette den eneste utveien. 
Imidlertid er vi veldig stolte over hva vi og 
alle de andre i Røde Kors fikk være med å 
bygge opp, for dette var pionervirksomhet 
som har hatt en viktig samfunnsmessig be-
tydning, avslutter Grant Andersen.

Pionerinnsatsen som Horten 
Røde Kors Hjelpekorps gjorde 
for å profesjonalisere ambu-
lansetjenesten på 1960-tallet 
har dannet mønster for hvor-
dan ambulansetjenesten er 
bygd opp over hele landet i 
dag.

Tekst: Kaldnesmedia, Tom Bache

Røde Kors ambulansetjeneste innredet bilene selv og en av dem, en Internasjonal, vakte Veivesenets interesse og dannet senere grunnlaget for hvordan ambulanser har blitt 
bygd i Norge.



Jørn Lier Horst, forfatter
Fra min tid i politiet kjenner jeg jo Røde kors som 
en viktig innsatsfaktor i leteaksjoner og annet 
hjelpearbeid, men tenker at for fremtiden vil den 
mer usynlige virksomheten bli viktig. Vi lever i et 
kaldere samfunn der flere faller utenfor. 
Det å skape sosial inkludering gjennom flerkul-
turell integrering og ulike besøkstjenester både i 
private hjem og på institusjoner vil bare bli mer 
viktig.

Sturla Berg-Johansen, 
komiker og programleder
Gratulerer med 150 år Røde Kors! Jeg ser dere 
over alt når jeg går fra hytte til hytte i fjellet. Røde 
Kors er like viktig, og tradisjonsrikt, som marsi-
pan, appelsin og Kvikk Lunsj i påskefjellet. 
Arbeidet dere gjør med ”Ferie for alle” er vik-
tigere enn vi kanskje kan forstå, og det samme 
er arbeidet til Røde Kors Ungdom, der unge men-
nesker jobber for og med unge mennesker. 
Disse tre tingene, utover alt det andre dere gjør 
for folk flest, ønsker jeg å se dere driver med i 
årene som kommer.

Røde Kors aktuelt               7       

Historien om  Norges Røde Kors

”Med rett til å hjelpe”

 

Hvordan skal man forstå en organ-
isasjon som både går på julebesøk hos 
ensomme eldre og argumenterer mot 
atomvåpen og miner på store, inter-
nasjonale konferanser?
En organisasjon som både tilbyr over-
natting på flatseng i egne lokaler til 
fattige tilreisende og sender delegater 
med spesialkompetanse til verdens 
verste krigsområder?
Organisasjonen har vært del av den 
internasjonale bevegelsen siden 1865 
og i 2015 fyller vi 150 år! 

Når folk går seg bort, rykker Røde 
Kors ut. Når fjellbygder stenges inne 
av ras eller snøstorm, frakter Røde 
Kors mat og utstyr. Innvandrere, en-
somme, syke, innsatte, rusmisbrukere, 
mindreårige asylsøkere får hjelp og 
støtte av Røde Kors. Det gjør også de 
mange skadelidende i verdens kriger 
og katastrofer. Røde Kors er en av 
Norges største og mest kjente frivillige 
organisasjoner. 

Men hvordan skal man forstå en 
organisasjon med et så bredt ned-
slagsfelt?
Og hvordan skal man forstå at det å 
stå midt oppi verdens mest brutale 
konflikter fordrer nøytralitet. 

Eller hvordan man både kan motta 
penger fra den norske staten, og like-
vel hjelpe nettopp de menneskene 
staten har nektet opphold eller på an-
dre måter ikke gir noen støtte. Med et 
analytisk blikk på historien om Røde 
Kors, viser Eldrid I. Mageli oss en org-
anisasjon som er særegen men alltid 
i endring, en organisasjon med klare 
nedfelte prinsipper men som ofte står 
overfor nærmest umulige kompro-
misser.
«Med rett til å hjelpe» gir et nytt og 
viktig innspill til å forstå den rollen 
Røde Kors i Norge har spilt i norsk 
samfunnsutvikling. 
Boken fås kjøpt på: 
www.rodekorsbutikken.no

I forbindelse med 150 års 
jubileet til Norges Røde 
Kors i 2015 kommer boken 
“Med rett til å hjelpe - 
Historien om Norges Røde 
Kors”, skrevet av historiker 
Eldrid I. Mageli.

På 50-tallett var Røde Kors Ungdom opptatt av å samle ungdom på tvers av landegrenser.  I 2015 er fokuset på at unge er bra 
nok. Det er ikke utseende, karakterene dine eller hvor populær du er som betyr noe. – Vi ønsker åpenhet rundt følelsen av å ikke 
strekke til, sier Nina Nerland , leder for Røde Kors Ungdom i Tønsberg. 

Hvor bør Røde Kors 
være mer tilstede?

Kristin Saga, 
regiondirektør i NHO Vestfold
Jeg tegnet medlemskap i Røde Kors da vi hadde 
rumenersaken i fjor, for da forsto jeg at Røde Kors 
er en organisasjon som setter alt annet til side og 
setter humanitet først. De fyller så mange hull 
og profesjonaliserer frivilligheten slik at flere kan 
gjøre en god jobb. 
Nå som vi ser at flere og flere unge sliter med 
psykiske problemer og faller utenfor skole og 
arbeidsliv er kanskje nettopp dette et felt hvor de 
kan gjøre noe forebyggende.
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Gjekstadveien 5, 3218 SandefjordGjekstadveien 6, 3218 Sandefjord

Bygg- og tømrermester

DU SER DET. DU FØLER DET.
OPPLEV JENSEN LIGGEKOMFORT.

  www.jensen.no  

Tlf: 95 00 32 00 
post@aquafrisk.no

Sjølystsenteret

fra Aquafrisk-tre
ning 

og fysioterapi Nøtterøy
God sommer

Knut J. Nesset AS
Vi utfører septiksuging, høy-
trykkspyling, TV Inspeksjon, 

tankrensing, olje- og spesialavfall
Reservatv. 6, 3118 Tønsberg

Telefon: 33 32 85 15 Mobiltlf.: 911 88 500

Saga Regnskap Tønsberg AS 
Besøk oss i flotte lokaler i 

Træleborgodden 6 på Stensarmen, Tønsberg
Vi har gratis parkering 

Tlf 40 00 18 30 Epost: tonsberg@sagaservices.no
Webside: www.sagaservices.no/tonsberg

Fossanvn. 523

Kongsberg Maritime
Pb. 11, 3191 Horten

Tlf.: 33 03 41 00
www.kongsberg.com

Zeiner
Måkevn. 1,

3112 Tønsberg

Tlf. 33 35 81 00 
Fax. 33 35 81 01

Jensen Eiendomsutvikling har 
8 nye moderne leiligheter ved 
Storgata Brygge i Svelvik. Flott 

butikklokale og tørre lagerrom til 
leie i Bankbygget i Svelvik.

Epost: jeu@jeu.no Tlf. 90524480

Besøk vår familievennlige camping-
plass i idylliske Svelvik
• Sesongplasser
• Gjesteplasser

• Hytteutleie
• Kun 1 time fra Oslo

www.homannsberget.no  •  (+47) 33 77 25 63

Besøk vår familievennlige camping-

• Hytteutleie

BeRTel O. STeen
VeSTfOld AS

Avd. Tønsberg: 33 37 69 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

RÅBEKKEN
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00

Holland Boring AS
Studsrødveien 65, 3153 Tolvsrød

Tlf : 33 01 81 60 
www.holland-nodig.no

Finn oss på Facebook: Holland Boring AS

Packaging Norway AS

Lersbrygga 16
3070 Sande

Tlf. 33 78 48 50

www.nefab.no

Tlf: 33 30 30 00

e-post: 
havna.tjome@scandichotels.com 

www.scandichotels.no

KONGSBERG 
NORCONTROL IT AS

Bromsv. 17, 3183 Horten

Tlf: 33 08 48 00
Fax: 33 04 57 35

www.kongsberg.com

E-post: post@gulvsparkel.no

Tlf. 926 83 960

www.gulvsparkel.no

Industri - Næring - Bolig - Lydgulv

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater 
- snørydding/strøing - hagedesign 

- råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- 
plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG 
 Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76

post@strandman.no 
www.strandman.no

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no



 

Industriveien 18, Hof 
 

Tlf: 330 58 515 
 

For mer info se 
basutleie.no 

Her finner du oss:
Kilengaten 15 B, 3117 Tønsberg Tlf 33 01 67 50

Helsesenteret Horten Sykehus, Harald Pedersensgt 9, 3182 Horten, Tlf 33 03 60 33
Skiringssalvn 24 (ved Sandefjord Sykehus), 3208 Sandefjord, Tlf 33 47 62 20

Kysthospitalet (SSR), 3294 Stavern, Tlf 33 11 26 26

www.ortopediteknikk.no

Timebesti l l ing

33 01 67 50
vestfold@ortopediteknikk.no

Lang erfaring med proteser, ortoser, •	
korsetter, fotsenger og spesialsko.
Proteser etter gips, skanning eller •	
direkte støp (ny protese på 3 timer!)
Ortoser lages i metall, plast eller carbon •	
etter brukers behov og ønske.
Poliklinikk med ortopediske legespesial•	
ister og nevrolog under samme tak.
Fotterapeut med diabeteskompetanse.•	
Avdelinger i Horten, Tønsberg, Sande•	
fjord og Stavern.

Ortopediske
hjelpemidler  livskvalitet på dine premisser

Ortopediske hjelpemidler 90x120.indd   1 04.07.2008   09:42:22

Vi søker familier
 Vi søker etter familier som ønsker å være fosterhjem for barn og unge i alde-
ren 8-18 år som av ulike grunner ikke kan bo hjemme hos sine foreldre og har 
behov for den trygge rammen en familie kan gi.

Denne gang ønsker vi familier som: 
– Er aktive, engasjerte og har lyst til å arbeide med barn/unge
– Kan tilby en aktiv fritid som familie
– Har erfaring med barn/unge, egne eller andres
– Er rause, har utholdenhet og er trygge og tydelige som voksenpersoner
– Ønsker å være en del av et team

Vi tilbyr:
– Tilhørighet i vårt fagmiljø og fellesskap med andre fosterhjem
– Fast veiledning og kompetanseheving
– Fellessamlinger og individuell oppfølging
– Fast kontaktperson i veilederteamet, døgnkontinuerlig bakvakt
– Godtgjøring etter avtale, pensjonsordning

Det må forevises politiattest og helseattest før kontrakt blir inngått.

Interesserte bes kontakte Perry M. Remøy, 
tlf. 908 94 305, epost perry@linnea-ks.no eller se
vår nettside www.linneakompetansesenter.no

Linnea Kompetansesenter 
arbeider med veiledning, 
konsultasjon og undervis-
ning innenfor området 
fosterhjemsarbeid og 
barne-/familievern.

Vårt hovedområde er 
fosterhjemsarbeid og vi 
arbeider etter en modell 
som integrerer barnets 
omsorgssituasjon, skole, 
nettverk, fritid og egen fa-
milie. Ved siden av å følge 
tett opp fosterhjemmene, 
legger vi spesielt vekt på 
skolesituasjonen og arbeid 
med barnets egen familie.

Vi ønsker å skape en trygg 
og forutsigbar omsorgs-
situasjon for barna, som 
kan bidra til at de utvikler 
seg til å bli selvstendige, 
trygge og kompetente 
individer.

DISCOVER THE ROUTE THAT IS 
BOTH SAFE AND EFFICIENT

SCALABLE SOLUTIONS ENABLE YOU TO GET THE MOST FROM EVERY VOYAGE

Kongsberg gives you control of marine transportation, on vessels of all purposes and sizes. Scalable solutions with 
smart functionality enable you to increase efficiency, without ever compromising passenger safety, comfort or cargo 

condition. These solutions evolve over your vessel’s lifetime, ensuring that you can always get the most from 
investment, time and conditions. Utilizing experience from all forms of sea operations, we provide you with 
certainty in all circumstances. For every aspect of every voyage, we provide you with THE FULL PICTURE.

www.km.kongsberg.com

MARINE TRANSPORTATION

THE FULL PICTURE

Eik Trevare AS
Kanalv. 21 A, 3127 Tønsberg

Tlf. 33 31 00 13

Din regnskapsfører – rådgiver 
innen økonomi og skatt.

La oss ta regnskapet så du kan 
gjøre det du er best på!

Granborgveien 5, 3153 Tolvsrød - Tlf.  33 38 08 00

     Kilengaten 20, 
     3117 Tønsberg
     Tlf. 33 34 97 77
     Fax. 33 34 97 87

Velkommen til eidene!
kurs og konferansesenter

telefon:  33 30 32 32
e-post:  booking@eidene.no 
Adresse:  Helgerødveien 100, 
 3145 tjøme

les mer på 
www.eidene.no Vi har gode møterom og tilbyr stemningsfulle 

og flotte opplevelser i og nær naturen. 
 
Hver gang dere velger å legge et arrangement 
til eidene bidrar dere til å gjøre det humanitære 
arbeidet vi driver mulig.  



MENy BuTiKKENE 
pÅ NøTTERøy

Meny Skallestad:
Tlf. 33 30 43 40 

Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

www.xpert.no

Tlf. 33 30 14 50 - Faks 33 30 14 55 - post@xpert.no

Din totalleverandør av elektro-, tele-, og datatjenester

Din lokale elektriker

33 45 66 21

Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg. 
Vår visjon “Å styrke individet” tar utgangspunkt i at alle våre 

brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og 
behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve 

verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke.

Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge 
sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt.

 
Ledig plass 

 Vi har for tiden 3 ledige rom på våre flotte sykehjem. Har du, 
eller en av dine nære, behov for et opphold av kortere eller lengre 

varighet, ta kontakt med daglig leder.
 

Velkommen!

Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød 
Tlf: 33 35 99 40 - Mob: 99 64 75 55

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

Den komplette byggevareleverandøren

www.norgips.no

Bo eller joBBe - ved sjøen midt i Byen?
med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i 
tønsberg. langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og 
balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo eller jobbe.

tor Andre vedvik
telefon 97 95 95 57 
tor.andre.vedvik@obos.no

rune thomassen 
telefon 982 87390 
rmt@salvaagbolig.no

Kenneth doksheim 
telefon 912 41 500
kenneth.doksheim@privatmegleren.no

KontaKt bolig: KontaKt bolig: KontaKt næring:

lem
on.no

illustrasjon

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

Din lokale leverandør av diesel og smøremidler
Tlf: 3316 3440 - E-post: vestfold@oljesenter.com

gjør en god
handel hos Montér

Montér Frogn 7-17 (9-14)
Montér Grøstad 7-17 (9-14)

Monter 
Zeiner Holmestrand

Våleveien 3
3080 Holmestrand

Tlf. 916 52 000
07-18 (09-15)

Det Du trenger til 
hus og hage

VÅLE
___________________________

Re Regnskap AS
3175 Ramnes

Tlf. 33 39 68 70
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Vi kan ha 400 venner på Facebook, men likevel mangle noen å snakke
med. En av fire nordmenn er plaget av ensomhet. Også noen du kjen-
ner. Kanskje vi bør «like» hverandre mer i virkeligheten? Treffes oftere
under fire øyne og sjekke hvordan statusen egentlig er?

Ta kontakt med noen du ikke har sett på lenge, og hjelp oss å skape et
varmere samfunn! Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber hver dag for
at mennesker skal møte mennesker i virkeligheten også.
rodekors.no
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Møt hverandre

EVEN CUDRIO AS
Barkåkervn 47, 
3157 Barkåker

Tlf. 33 00 31 00
E-post: even@evencudrio.no

RevisjonsfiRmaeT

Åsvang & Co as
Munkegt. 3, 3126 Tønsberg

Tlf.   33 30 00 80
Fax. 33 30 00 81

Bromsv. 23, 3183 Horten
Tlf. 33 04 59 87

k.lang@online.no

Gipø Bo- og 
Behandlingssenter

Hjemsengv. 7, 
3140 Borgheim
Tlf. 33 40 23 01

Takker besøkstjenesten

Borgeveien 135, 
3160 Stokke

Tlf. 33 33 81 89
Mob. 934 38 144

Mikkelsen og Mikkelsen AS

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 37 37

www.okonomihuset-tonsberg.no

Meny Holmestrand
- friheten til å velge

- Vår erfaring, din trygghet

www.otwike.no

Møllegt. 9,
3111 Tønsberg

Tlf. 03000

Broen 5D, 3170 Sem
Mob. 91 36 90 00
Fax. 33 37 06 99
www.eldevikbygg.no

Tønsberg Elektriske AS
Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 37 99 90
Fax. 33 37 79 91

H O L M E S T R A N D N Ø T T E R Ø YL A R V I K

S A N D E F J O R D

R E

Røde Kors Vestfold takker annonsørene 
for den flotte støtten!

S V E L V I K

S T O K K E

T Ø N S B E R GT J Ø M E

T Ø N S B E R G

3160 Stokke
Tlf. 33 63 33 00

   Rødsgt. 36, 3145 Tjøme
   Tlf. 33 51 20 00   
   www.nav.no

Anonym giver
støtter Røde Kors

Brødrene Mørken 
Transport AS

Pb. 7, 3164 Revetal

Tlf. 33 39 61 60
Fax. 33 39 78 17

tlf. 33 33 84 53

Østveien 5289
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80

H O R T E N

www.fritzoeengros.no

Tlf. 99 10 48 00

Retail AS
Wirgenesv. 1, 
3157 Barkåker

Tlf. 33 34 94 00

MuRMeSTeR 

Jan Eide AS
  Brunlanesveien, 
  3296 Nevlunghamn
  Tlf.  33 11 45 38
  Fax. 33 11 45 90

Tjølling 
Bil & Båt AS

3280 Tjodalyng
Båtopplag • Service • Reparasjoner

bi-holta@online.no
Mob. 900 19 567

Høyjordveien 700, 3158 andebu

Tlf. 33 43 00 20

Fokserødv. 30
3241 Sandefjord
Tlf. 33 51 39 13

Beverstien 3, 3188 Horten
Tlf. 33 07 07 50

sKoPPuM MeK. VerKsteD as

Tverrmyra 8, 3185 Skoppum

tlf. 33 07 02 26

STOKKE

Hvittingfossveien 473
3090 Hof

Tlf. 33 09 50 00
www.monark-no.com

www.arnebrekke.no

Bayer AS
Treidenveien 14

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04 

                                 
Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

Andebu Bulk 
Transport AS

Bjørkeveien 1

3158 anDeBU

Tlf. 97 02 86 74

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30

www.gaarsand.no

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene

for den flotte støtten!

TJØME KOMMUNE
Rødsg. 36, 3145 Tjøme

Tlf: 33 06 78 00
www.tjome.kommune.no

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 33 38 74 04

Nøtterøy
FamilieCamping 
Fjærholmen AS
Fjærholmveien 5
3132 Husøysund

Tlf.     33 38 51 43

3164 REVETAL

TLF: 33 06 49 46

Kopstadv. 19B, 3180 Nykirke
Tlf. 33 07 19 80

post@agilkompetanse.no

B S Grøntstell
Markveien 28A

3060 Svelvik
Tlf. 33 77 34 74

Mob. 98 02 06 43
Berganmoen

3277 Steinsholt
Lågendalsveien 2658
3277 Steinsholt

Matbørsen
3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00 
Fax. 33 74 43 01

3160 Stokke
Tlf. 33 33 60 41

Tlf: 815 22 130
www.alektum.no

Tjøme Sykehjem
Takker Besøkstjenesten

for godt samarbeid

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:

Man-Lør 07.00 - 23.00

Revetalgt. 6, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 24 34
www.re-el.no

Bolig Drift og 
Vedlikehold AS

Svelvik
Tlf. 970 88 598

LARVIK
___________________________

Det Nasjonale Aldershjem 
for sjømenn i Stavern

Storgaten 22, 3290 Stavern
Tlf. 33 16 53 50

___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no
___________________________

Byggmester - Entreprenør Frank Melby
3296 Nevlunghamn

Tlf. 412 32 016
___________________________

Lett-Tak Systemer
3261 Larvik

Tlf. 33 13 28 00
___________________________

SANDEFJORD
___________________________

PEC Sandefjord AS
Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no
___________________________

Rørleggerfirma Bjørn Jensen
3218 Sandefjord
Tlf. 92 09 76 50

___________________________

STOKKE
___________________________

Dahlen Brødrene AS
3172 Vear

Tlf. 33 33 26 54

STOKKE
___________________________

Vestfold Trafo Energi AS 
3161 Stokke

Tlf. 33 36 39 60
___________________________

Dahlen Sag & Høvleri AS
3160 Stokke

Tlf. 33 33 51 70
___________________________

Bergans Mekanikk AS
3160 Stokke

Tlf. 33 33 50 83
___________________________

Mur & Fasadearbeider AS
3172 Vear

Tlf. 95 74 55 51
___________________________

TJØME
___________________________

Tjøme Rørservice AS
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 60 - www.tjomeror.no
___________________________

Kjell Kanten Graveservice AS
3145 Tjøme

Tlf. 33 39 15 75
___________________________

Tannlege Olav Haug AS
3145 Tjøme

Tlf. 33 39 01 17
___________________________



 

 

Er du opptatt av beredskap 
og har lyst til å bidra 

med din kompetanse? 
 

Ta kontakt med oss! 
 
 

 
www.rodekors.no/vestfold 

 

Lys opp hverdagen  
- bli besøksvenn

Dette er bare én av mange veier til et 
varmere samfunn. Finn den rette veien 

for deg på www.rødekors.no/150

23/150

Vil du bli besøksvenn? Send FRIVILLIG til 2272

Pb. 1317, 3205 Sandefjord
Tlf. 33 41 69 50 • www.sfjbb.no

NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE – NÆRINGSTOMTER TIL SALGS
NYE BOLIGER TIL SALGS

www.formateiendom.no


