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TV-aksjonen NRK 23. oktober 2016 går til Røde Kors.  
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker 
rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

BLIMED.NO
BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 23. OKTOBER

Ny hverdag 
med jobbtrening

Integrering skjer når vi snakker sammen

Bli med på prat.rodekors.no

Det finnes en enkel ting vi alle kan bidra med, en ting vi alle har, og 
det er språket vårt. Språket vårt er også den viktigste ingrediensen til 
god  integrering. Hvis vi snakker mer med hverandre, og mindre om 
 hverandre, vil vi også forstå hverandre bedre. 
 
Ta mot til deg og snakk med flyktninger når du får sjansen, enten det  
er på bussen, i butikken, på en søndagstur eller her og nå!

Tidligere satt Ifrah Sheik Hassan passiv på mottaket. Etter at hun tok kontakt med Stella Røde 
Kors kvinnesenter og fikk mulighet til å jobbe på kafe “Tante Petra”, har hun fått en ny hverdag. 
- Nå lever jeg og er lykkelig, sier Ifrah.
Og mange andre kvinner som er i samme sitasjon som Ifrah - eller har andre utfordringer med å 
finne seg til rette i det norske samfunnet - har tatt kontakt med Stella Røde Kors kvinnesenter i 
Tønsberg. Stella er et tilbud til kvinner i hele fylket. Dette kan du lese mer om på side 4-6.

Siri Røsok og Ifrah Sheik Hassan fra Somalia ønsker velkommen til kafe Tante Petra i Tønsberg. Foto: Ellen Bering, Tønsbergs Blad.
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Den største trusselen 
er oss selv

Alle de hundrevis av flyktningene som 
de siste månedene, har reist langs 
fluktruta i Europa og nå er her i Norge, 
har noe til felles: De er ufattelig slitne, 
men samtidig ved godt mot. Mange 
av flyktningenene er ressurssterke 
personer  og ønsker å komme i gang 
med sine nye liv. Og de har reist fordi 
de må. Det er ikke uten grunn at teg-
ningene til barna på flukt er fulle av 
bomber, flagg, hjerter og fredstegn.  

Kunne vært deg og meg
Vi skal heller ikke glemme at dette 
kunne vært deg og 
meg. Før borgerkri-
gen startet var Syria 
et velutviklet land 
med høyt utdan-
nelsesnivå og god le-
vestandard. Nettopp 
derfor er så mange 
av flyktningene fra 
Syria ressurssterke. 
Nettopp derfor har 
de sparepenger i 
banken, kjenner sine 
rettigheter og bruker 
mobiltelefon som overlevelsesverk-
tøy. Det blir helt feil å bruke mot dem 
at de er ressurssterke – at det ikke ser 
ut som det er synd på dem. Penger i 
banken og mobiltelefon beskytter 
ikke mot kuler, bomber og tap av 
fremtidshåp. 

Takknemlige
La oss se på flyktningene som enkelt-
mennesker med hver sin historie, og 
ikke som en menneskemasse. Og la 
oss holde oss til fakta og kunnskap, 
fremfor udokumenterte og stigma-
tiserende påstander som at mange 
av dem er utakknemlige lykkejegere, 
kanskje kriminelle, til og med farlige. 
La oss lytte til dem som blir kjent med 
flyktningene. Oslofjord Convention 

Center i Stokke hadde i flere måneder 
ca. 1000 nyankomne asylsøkere, og 
sikkerhetssjefen fortalte at han aldri 
hadde opplevd å ha en så stor fors-
amling av gjester som var så rolige, 
ryddige og takknemlige. 

Frivillighet og dugnadsånd
Skal vi lykkes med integreringen, 
som er helt avgjørende, må vi være 
medmennesker som inkluderer. Vi må 
fra dag én behandle asylsøkere med 
respekt og se på dem som ressurser. 
Det innebærer tilbud om språktrening, 

a r b e i d s o p -
pgaver på 
mottaket og 
også en form 
for midlerti-
dig arbeidstil-
latelse mens 
de venter på 
asylsøknaden 
- for vi ser 
nå at en stor 
andel søkere 
har krav på 
besk ytte lse 

og vil få oppholdstillatelse. Å sette liv 
på vent er ikke god integrering. Pas-
sivitet bryter mennesker ned. Frivillige 
i Røde Kors er i dag til stede på asyl-
mottak over hele landet for å gi dem 
som trenger det trygghet og støtte, 
og for å invitere asylsøkere med som 
ressurspersoner i våre aktiviteter.  

Små handlinger i hverdagen
Akuttfasen er viktig for å få en god start 
og nytt håp. Vel så viktig er fasen som 
starter i det flyktningene blir bosatt i 
en kommune. Her har vi alle et ansvar 
for å inkludere, som naboer, kolleger, 
foreldre i samme klasse eller idrettslag. 
Dette gjøres gjennom små handlinger 
i hverdagen. Vi kan slå av en prat i 
butikken, invitere nye klassekamerater 

hjem, introdusere nyankomne for idrett-
slag, kulturtilbud eller foreninger i nær-
miljøet. Vi kan hjelpe flyktninger med å 
praktisere norsk, knekke de kulturelle 
kodene og unngå ensomhet - slik at 
de kommer i gang og blir bidragsytere. 
Røde Kors tilbyr muntlige norsktrenings-
grupper 48 steder og har flyktning-
guider 90 steder i landet, og jobber på 
spreng med å starte flere steder. Vi, og 
andre foreninger og organisasjoner, har 
kvinne- og turgrupper. Dette er enkle og 
populære møteplasser. 

Dette klarer vi
Høsten viste oss at det bor mye 
hjertevarme og stort engasjement i 
det norske folk. Over hele landet sto 
ildsjeler frem, både uorganiserte og or-
ganisert, og tok initiativ til klesinnsam-
ling, matservering og tilstedeværelse 
på akuttinnkvarteringer. Røde Kors 
registrerte 13 000 nye frivillige på tre 
måneder – også mange innvandrere 
ønsker å bidra med verdifull kultur- 
og språkkunnskap. La oss ta vare på 
engasjementet og fellesskapsfølelsen, 
for en positiv dugnadsånd trengs i 
lang tid fremover. La denne hjerte-
varmen overskygge tendensene til 
mistenkeliggjøring. Norge har både 
infrastruktur og rammer til å håndtere 
situasjonen. Vi er del av en verden i 
endring, og må som nasjon forholde 
oss til det. 60 millioner mennesker 
er på flukt grunnet klimaendringer, 
fattigdom, krig og konflikt. Et fåtall av 
dem, i underkant av 900 000, har så 
langt krysset Middelhavet fra Nord-
Afrika og Midtøsten i 2015, ifølge 
IOM (International Organization for 
Migration). Av disse igjen har 30 000 
krysset grensene til Norge. Disse må vi 
ta hånd om på en god måte.

Jeg er bekymret. Ikke for strømmen av asylsøkere til Norge, men for en gryende 
holdningsendring. Fremmedfrykt, mistenkeliggjøring og neglisjering er i ferd med å få 
fotfeste. Det må ikke skje! Vi må være åpne og inkluderende skal vi lykkes med integreringen.

Erik Arnesen, 
Distriktsleder i 
Vestfold Røde Kors

”             -Se på 
flyktningene 
som 
enkeltmennesker 
med hver sin 
historie



Mottak for flyktninger
Frivillige har vært til stedet for flyktningene 
på flere ulike akuttmottak i fylket. Det som 
fikk størst oppmerksomhet i media var 
akuttmottaket på OCC i Stokke hvor Røde 
Kors bidro med store frivillige ressurser 
spesielt i oppstartfasen.  Oppgavene bestod 
i å tilby førstehjelp, kjøring til og fra legevakt 
og sykehus, kriseomsorg og samtale. OCC 
var ansvarlig for å drifte akuttmottaket og 
hadde ansvar alt som hadde med logistikk, 
matservering, tolker, sikkerhet, brannsikker-
het osv.

Etterhvert som kommunen fikk etablert egen 
legevaktsordning på OCC ble rollen til Røde 
Kors å være tilstede med frivillige som omsorgs-
personer hvor tilbudet bestod i å gi kriseoms-
org til de som hadde behov for noen å snakke 
med, bidra med aktiviteter for barna og enkel 
norskundervisning og aktiviteter til de unge og 
voksne som ønsket det. Når akuttmottaket på 
OCC senere ble lagt ned ble flyktningene spredt 

rundt om i landet på andre mindre mottak.
Det ble etterhvert blitt opprettet flere akutt-
mottak kommunene i fylket, men flere av 
disse er nå nedlagt og erstattet av nye mer 
permanente mottak hvor flyktningene vil ha 
behov for å bli inkludert i det nye samfunnet, 
danne seg nettverk og etablere seg med en 
helt ny hverdag. På flere av disse mottakene 
er frivillige i gang med å bidra med nor-
skundervisning og aktiviteter for barna.

Integreringstilbud
Røde Kors har flere ulike tilbud som er med 
på å bidra til en god integrering. Røde Kors 
Flyktningeguide er en av dem. Denne aktiv-
iteten kan du lese mer om på side 7. I tillegg 
kan nevnes Internasjonal kvinnegruppe, 
Dansegruppe for kvinner og Stella Røde kors 
kvinnesenter, som du kan lese mer om på 
side 4-6. Det finnes Norsktrengingsgrupper 
flere steder, Gruppe for enslige mindreårige 
flyktninger, Flyktningevenn, møteplass for 
flyktninger osv.

Mange ulike tilbud
Røde Kors har mange ulike aktiviteter som 
ikke retter seg spesielt mot flyktninger og 
innvandrere men som er et tilbud til også 
denne gruppen og andre har behov. Det kan 
være Ferie for alle, Besøkstjenesten, Lekse-
hjelp, Røde Kors ungdom, Forebyggende 
arbeid mot æresrelatert vold og tvangsektes-
kap, mm. 

Kontakt oss
Det er stor variasjon i hvilke Røde Kors tilbud 
som finnes i de ulike kommunene. På Røde 
Kors i Vestfold sin nettside finner du oversikt 
over hvilke aktiviteter de ulike lokalforenin-
gene har. 
Gå inn på www.rodekors.no/vestfold. Ønsker 
du å vite mer eller bidra som frivillig så vil vi 
svært gjerne høre fra deg. 
Ta kontakt på dk.vestfold@redcross.no eller 
på tlf.: 05003. 

Nå opplever vi den største flyktningkrisen siden 
andre verdenskrig, og ser store humanitære 
behov og menneskelige lidelser - både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det gjør Røde 
Kors mer relevant enn noen gang, og det gjør 
at Røde Kors i Norge har særskilt fokus på 
migranter.

I fjor ble 31.108 nye asylsøkere registrert i Norge, 
inkludert 5297 barn som har reist hit alene. De 
har alle behov for trygghet, omsorg og en hånd 
å holde i gjennom asylprosessen, men også i 

integreringsfasen. Røde Kors-frivillige er blant 
disse hendene. De frivillige viser asylsøkerne 
respekt og medmenneskelighet, samtidig som 
de gir dem fremtidshåp. 

Røde Kors har som mål å være til stede  for å 
gi omsorg, psykososial støtte og aktivisering 
gjennom hele asylprosessen i Norge; ved 
registrering, på transittmottakene, på de 
ordinære mottakene og i fasen etter at de har 
fått opphold og er bosatt. For viktigst av alt, er 
noen å snakke med - noen som bryr seg. 
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Hvorfor engasjerer Røde Kors
seg i flyktningesituasjonen?
Røde Kors skal være til stede 
for de mest sårbare, uav-
hengig av etnisitet, religion 
og bakgrunn. Det har vært 
organisasjonens grunnidé 
og samfunnsoppdrag i mer 
enn 150 år. 

Tilbud til flyktninger og innvandrere i Vestfold
I forbindelse med den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge merker også Vestfold en 
økning i flyktninger, og behovet for integreringstiltak lokalt er større enn noen gang. 

De 7 Røde Kors 
prinsippene 

1. HUMANITET 
Røde Kors´ formål er å fore-
bygge og lindre menneskelig 
nød og lidelse, samt å sikre 
respekt for enkeltmennesket. 

2. UPARTISKHET 
Røde Kors yter hjelp til men-
nesker, uansett rase, religion, 
ideologi eller hva de har gjort. 
Røde Kors streber utelukkende 
etter å lindre nød og å 
komme hurtig til hjelp der det 
er behov. 

3. NØYTRALITET 
For å kunne bevare alles tillit 
skal Røde Kors ved konflikter 
ikke ta parti eller på noe 
tidspunkt la seg engasjere 
i uoverensstemmelser av 
politisk, rasemessig, religiøs 
eller ideologisk karakter.

4. UAVHENGIGHET 
Røde Kors skal ha en selvsten-
dig rolle overfor myndigheter 
og andre organisasjoner, 
slik at vi til enhver tid kan 
handle i tråd med Røde 
Kors-prinsippene. 

5. FRIVILLIGHET 
Røde Kors er en humanitær 
hjelpeorganisasjon basert 
på frivillig medlemskap og er 
ikke på noen måte tilskyndet 
av ønske om økonomiske 
fordeler. 

6. ENHET 
I hvert land kan det bare 
være én Røde Kors organ- 
isasjon. Den må være 
åpen for alle og utføre sin 
humanitære virksomhet over 
hele landet. 

7. UNIVERSALITET 
Røde Kors er en verdensom-
spennende bevegelse der 
hvert enkelt lands Røde Kors-
foreninger har lik status og 
samme plikter og rettigheter

SANDEJORD
__________________________

Tannklinikken Marisol AS
Dronningensgate 12, 3211 Sandefjord
Tlf. 33 46 61 33  | tannklinikken@marisol.nhn.no

________________________________

Sandefjord Tannregulering AS
Agaards Plass 5, 3211 Sandefjord

Tlf: 33 46 34 40
___________________________

STOKKE
___________________________

Dahlen Brødrene AS
3172 Vear

Tlf. 33 33 26 54
___________________________

Reol-Consult AS
3108 Vear

Tlf. 33 36 55 80
___________________________

TJØME
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme

Tlf: 33 30 33 60
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Gir kvinner tro på     egen framtid

Vi opplever at for mange er delta-
gelse i arbeidslivet noe som ligger 
langt fram i tid, og at det for disse er 
mange andre utfordringer som må 
jobbes med før sysselsetting blir et 
reelt mål. For andre er det strukturelle 
utfordringer, som tilgang til nettverk 
og kunnskap om arbeidslivet som 
hindrer tilgangen til arbeidsmarkedet. 
For noen gjør dårlig fysisk eller psykisk 
helse at de blir stående utenfor 
arbeidslivet. Ved å møte den enkelte 
der de er, og legge vekt på hva de 
kan, og behovet for deres kompetanse 
på Stella, i lokalmiljøet og i storsam-
funnet ønsker vi å inspirere, motivere 
og støtte kvinnene til å ta tak i egne 
utfordringer, tro på egne muligheter 
og se seg selv som en positiv ressurs 
for samfunnet.

I Vestfold er det 20.000 kvinner med 
minoritetens bakgrunn og mange 
uten tilknytning til utdannings-
systemet eller til arbeidslivet. Noen har 
ikke tilknytning til noen sosial arena i 
det hele tatt.

Arbeidslivet
Selv om arbeidslivet nå er mere inklud-
erende enn noen gang ser man at 
store grupper faller utenom på grunn 
av etnisk bakgrunn, lav utdanning 
eller religion. De er underrepresentert 
i arbeidslivet og i systemet for høyere 
utdanning.
Det er også mangler i systemet som 
gjør at kvalifiseringen av denne 

gruppen stopper opp etter endt 
introduksjons program. De blir da ar-
beidssøkere i NAV systemet og mange 
er ikke klare til å gå ut i arbeidslivet. For 
mange er veien frem til arbeidslivet 
lengre enn for andre og da er det viktig 
at vi ser de og hjelper til med videre 
kvalifisering. 

Åpen dør
I dag har Stella åpent hus 5 dager i uken 
fra 10-15, der er det en bemanning på 
4-6 veiledere hver dag og er ryggrader 
i kvinnesenteret. Her skal du bli tatt 
godt i mot og få kommet med ønsker, 
drømmer og mål eller bare skravle 
over en kopp kaffe. 

Stella er et komeptansehevingssenter 
så her kan du komme inn å finne 
mange ulike kurs som du kan melde 
deg på enten dagtid, ettermiddag 
eller kveld. Her finner du økonomikurs, 
nettbrett, ulike norsktreningskurs med 
arbeidsrelatert innhold og flere Drop 
– in tilbud. Det er også en turgruppe 
som tar med seg de som ønsker det 
på tur med eller uten barn. Dette er litt 
spesielt siden ellers er det ikke lov å ha 
med barn på Stella sine aktiviteter. 

Utvider tilbudet
Stella kommer til å utvide og avansere 
disse kompetansehevingskursene i 
takt med etterspørslene fra deltageren.  
Kvinner som kommer på Stella med 
dårlige språkkunnskaper får i tillegg til 
noen få grunnleggende norsktrening-

skurs tilbud om å bli frivillig i Røde 
Kors og jobbe som frivillig på Stellas 
cafe Tante Petra. 
Stella cafe er en språk- og arbeids-
treningsarena for kvinner som ønsker 
det, så her er det mulig og komme inn 
å spise lunsj til kostpris på tirsdager 
mellom 12-14. Vi ser at disse kvinnene 
har en enorm glede av å bare ha ett 
sted å dra og noe å gjøre. 

Stella kvinnesenter Vestfold skal i løpet 
av 2016 starte opp Stella Mentor, Stella 
utdanning og Stella Praktikant.  Dette 
blir 3 mindre underprosjekter i Stella 
som går på direkte samarbeid med 
Folkeuniversitetet, Bakkenteigen, NAV 
og næringslivet. 

Stella er en pådriver for bedre 
samarbeid mellom organisasjoner, 
næringsliv og offentlige tilbud. Vi 
utveksler erfaringer med Røde Kors i 
andre distrikter, som ønsker å utvikle 
lignende tilbud. Stor bredde i den 
frivillige staben og samarbeid med 
næringslivet sikrer oss tilgang på 
kompetanse, økonomiske dra hjelp og 
viktige nettverk for våre deltagere. 

Flere frivillige
Vi trenger flere frivillige. Er du inter-
ressert så ta kontakt med oss på:
stella@tonsberg-rk.no
Eller besøk oss i våre lokaler i Tollbod-
gaten 14 i Tønsberg.

Stella er et tilbud for kvinner som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Gjennom 
tett en-til-en veiledning, tilpassede kurs og aktiviteter, samt mulighet for frivillig arbeid 
gir Stella et helhetlig tilbud, som bygger på ressursene og behovene til deltagerene. I det 
norske sosialdemokratiet er sysselsetting selve grunnprinsippet for vårt velferdssystem.

Prosjektleder Martine Seth, ansatt i Vestfold Rød Kors, ønsker her velkommen inn i lokalene til Stella. Røde Kors kvinnesenter i Tønsberg

1. Kronprinsesse Mette Marit sammen med 
frivillige og deltagere på Stella.
2. Kronprinsessen åpnet Stella 18. nov 2015.
3. Stella ligger godt synlig i Tollbodgaten 14 i 
Tønsberg, og deler lokaler med Ressurssenter 
Ungdom som bruker lokalene på kveldstid.

Stella Røde Kors kvinnesenter

1.

3.

2.



På distriktskontoret til Vestfold Røde Kors 
er det en høytidelig stemning denne 
kvelden.
Deltakere i kurset «Stella forteller» 
skal avgi sin eksamen og motta sitt 
kursbevis for at de har deltatt og bestått 
kurset. Hver og en har fått i oppgave å 
intervjue andre og lage en presentasjon 
som de fremførte for alle denne kvelden. 
Til applaus kunne de stolt motta 
sine kursbevis for sin innsats og vel 
gjennomført kurs.

Prestasjonsteknikker
Kursleder Ane Breivega er godt fornøyd 
med kveldens presentasjoner.
 Ja dette kurset har vært veldig bra, med 
flinke deltakere. De har stilt opp hver 
kveld og gjort en god innsats gjennom 
alle kurskvelder. Også har vi hatt det 
hyggelig med god stemning og gode 
samtaler.Deltakerne lærer presentas-
jonsteknikker, de lærer dette gjennom å 
synge, intervjue hverandre og ha fokus 

på å bedre norskuttalen.Dette kurset 
passer for de som har lyst til å lære mere 
språk, bli kjent med andre og også for 
de som ønsker og øve mere på intervju 
trening. For å delta på kurset, må man 
kunne endel norsk fra før. Man får en 
veiledningstime på forhånd hvor man 
blir vurdert av en veileder først for å se at 
de kan nok norsk til å delta. Det er viktig 
at deltageren kommer på riktig kurs i 
forhold til sitt språk nivå. Stella har norsk 
kurs på alle nivåer og dette er et av de 
mere avanserte vi har foreløpig.
Deltakerne er fra 
Stella Røde Kors 
kvinnesenter. De 
får informasjonen 
der fra veileder, 
og det er også 
der de melder 
seg på. 
Interessen har 
økt, vi får mange forespørsler. Og vi har 
en veldig vid aldersgruppe, yngste er vel 
20 og det går vel opp til 40-50 års alder.
Kurset går over 7 samlinger av to timer, 
hvor vi har presentasjoner på slutten 
av hver samling. Vi har fått veldig gode 
tilbakemeldinger, deltakerne sier de 
har lært mye nytt og nyttig og de har 
fått utvidet nettverket sitt. Ane er 
definitivt en engasjert og omtenksom 
kursholder, hun passer på å ta en prat 

med deltakerne og ønsker dem lykke til 
før de forlater lokalene. 

Mange nasjonaliteter
En av kursdeltakerne er Marina fra 
Russland. Hun virker oppglødd over å ha 
fullført kurset og nå tatt eksamen.
De har hatt presentasjoner og lært 
uttale, grammatikk, lært sanger, og vi 
fått forskjellige oppgaver.
Dette kurset vil jeg anbefale andre, det 
er veldig nyttig og det er god atmosfære.
Man møter mange forskjellige folk, vi 

blir bedt om å intervjue 
hverandre og lærer 
hverandre å kjenne. Vi 
skravler og ler, det er 
veldig hyggelig. Jeg 
har fått flere venner 
og bekjente, og jeg vil 
gjerne holde kontakten 
med dem etter kurset 

også. Hun smiler og sier at det har gitt 
henne mye, og hun har lyst til å delta på 
flere kurs som Stella har.

Veiledningstjeneste
Lisa Lennertzen er veileder på Stella.
Hun søkte jobber og trengte noe å gjøre 
når hun ble en del av Røde Kors.
Hun startet som leksehjelper, men ble 
interessert i Stella sitt arbeide.
-Jeg ville gjerne gjøre noe mer enn bare 

å snakke om at ting burde endres, og jeg 
synes at det er hyggelig å delta i dette og 
gjøre en forskjell.
Vi hjelper kvinnene med å finne ut hva 
de vil i livet, gir råd om hvilke muligheter 
de har.
Mange er usikre på hva de ønsker.
Vi følger helst opp en om gangen, for 
da blir man bedre kjent og det blir en 
tettere oppfølging.
Vi skriver ned samtalene vi har, sånn at 
andre også kan følge opp, hvis noen av 
veilederne skulle bli syke eller slutte ved 
Stella. De vil alltid føle seg trygge på at 
noen kan følger dem opp.
Det er veldig givende å være veileder. 
Det er et koselig sted å være. Det blir litt 
«kaffelsabberas-stemning»
man skravler og har det hyggelig over 
en kopp kaffe. Men det er allikevel viktig 
den jobben vi gjør for målet vårt er jo å 
få minoritetskvinner videre på veien mot 
målet de har satt seg.
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Gir kvinner tro på     egen framtid

Tekst og foto: Ingunn Lien

«Stella forteller»
Setter kvinner i stand til å møte arbeidslivet 
gjennom språktrening
Å delta i kurset var som å 
finne en brikke i puslespillet 
som manglet, sier Marina.
Du får nye kunnskaper, gode 
minner og nye vennskap.

”
             -Dette 
kurset vil jeg 
anbefale andre, det 
er veldig nyttig

Det var tre stolte og fornøyde jenter som avsluttet kurset Stella forteller. Her ser vi: Kursholder Ane Breivega, Marina Skår og veileder Lisa Lennertzen.



Inne i kafeen møter jeg blide og arbeidsglade damer som 
er i gang med å lage middag og bakverk. Det dufter godt, 
det skravles og stemning er god.
Tante Petra er en kafe knyttet til Stella Røde Kors 
kvinnesenter og er et lavterskeltilbud for minoritets-
kvinner hvor de kan jobbe som frivillige for å få språk og 
arbeidstrening. Her blir det laget mat til både ressurssent-
eret for ungdom i regi av Røde Kors og til kaféen som har 
åpent hver tirsdag mellom 12 og 14 for alle som ønsker 
seg en litt annerledes kafe opplevelse.
Denne tirsdagen møter jeg på Ifrah og Sandaya som er 
frivillige ved Kafeen og deltagere på Stella. Begge virker 
de glade for å kunne delta i dette tilbudet.

Hyggelig og nyttig
Hva synes dere er mest hyggelig ved å være frivillig ved Tante 
Petra?
Ifrah: Det er sosialt og hyggelig. Jeg har fått nye venner 
og bekjente igjennom mitt frivillige arbeide her på cafe 
Tante Petra og Stella kvinnesenter.
Sandaya: Det er hyggelig å skravle og lage mat, og 
lære nye retter. Jeg har også fått flere nye bekjentskap 
igjennom Stella og kafeen.
Stella har jo også andre aktiviteter, har dere deltatt i noe 
annet utenom Tante Petra?
Ifrah: Jeg har deltatt i undervisning som Stella har på 
Bakkenteigen, det er veldig nyttig og lærerikt.
Sandaya: Jeg har deltatt på kurs med Stella. Vi lærer språk 
og sang, og vi får lekser hvor vi presenterer hva vi har 
gjort til neste gang. Det er veldig hyggelig å være med på.
Hvor lenge har dere deltatt som frivillige?
Ifrah: Jeg har vært med siden det åpnet, og jeg har ikke 
angret, sier hun og smiler.
Sandaya: Jeg har vært med helt fra begynnelsen, og det 
har bare blitt bedre og bedre.
Hvordan fant dere ut om Stella og Tante Petra?
Ifrah: Jeg fant ut om dette på mottaket i Tønsberg. Fikk 
informasjon og anbefaling om og oppsøke Stella.
Sandaya: Fant ut om Stella av bekjente. Blant annet pros-
jektleder Martine Seth som jeg kjenner fra før fortalte om 

Stella og Tante Petra.
Vil dere anbefale dette tilbudet til andre kvinner?
Ifrah: Det vil jeg absolutt. Det er lurt å delta i som frivillige 
på Stellas kafe Tante Petra og Stella, man lærer mye nytt, 
får venner og det er veldig hyggelig.
Sandaya: Ja det vil jeg, det er lettere å lære norsk, man 
møter andre i samme situasjonen, får nye venner og har 
det hyggelig. Sier gjerne ifra til de jeg kjenner.
Hvordan her det å være frivillig endret deres liv i Tønsberg?
Ifrah og Sandaya er enige: det å være med i Stella har 
gjort det lettere å bo i Tønsberg.

Mange interesserte
Jeg møter også Martine Seth, prosjektleder for Røde Kors 
Vestfold. Hun gir meg litt informasjon om Stella og kafeen 
som tilbud. Martine Seth: Tante Petra er et lavterskel 
tilbud til minoritetskvinner som mangler nettverk og 
sosiale arenaer. Kafeen er ment som både en mulighet for 
å lære norsk og delta i et sosialt engasjement.
På tirsdager er kafeen åpen for alle og man kan komme 
innom og skravle og ta seg litt mat og drikke til en rimelige 
pris.  Man kan møte flere i samme situasjon og skape 
kontakter og nettverk. Ideen med Stella er at minoritets-
kvinner kan tilbys kompetanseheving, veiledning innen 
utdanning, jobbsøking og nettverksbygging. Og behovet 
er så absolutt tilstede. Mange er interesserte og deltar, 
men vi vet at det er mange flere der ute som trenger og få 
kjennskap til Stella.

Samarbeider
Stella har planer om å utvide sine tilbud om kurs og har 
inngått et samarbeid med Folkuniversitetet i Vestfold. 
Bedriftskonsulent Ellen Elfving Halvorsen var også tilstede 
denne dagen og kunne fortelle litt om samarbeidet: Stella 
og folkeuniversitetet har diskutert muligheten for kom-
petanseheving til brukerne ved Stella. Vi er opptatt av å 
kartlegge og tilrettelegge det som best mulig å kunne 
hjelpe de voksne brukerne ved Stella. Se hva det er behov 
for og hvordan kompetansen kan heves.
Hvilke kurs kom dere frem til som er mest aktuelt?

Ellen: I førsteomgang er data viktig å lære. Basiskunnskap 
for brukerne. Vi vil finne flere kurs etterhvert som vi finner 
ut behovene.

Utdanning er nøkkelen ut i arbeid og i den forbindelse 
starter vi Stella utdanning som et eget under prosjekt i 
Stella. 
Stella har også godt samarbeid med Høgskolen i sørøst 
Norge (Bakkenteigen) noe som gjør at vi fra høsten av kan 
tilby kvinnene noe helt unikt. Dette er viktig, det å sette 
i gang tiltak som har en reel effekt for deltagerne, tiltak 
som gjør at de kommer ut i arbeid. Her må man bare være 
kreativ og samarbeide med riktige folk, da kan vi få til mye 
sammen. 
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I et hyggelig gult bygg like ved Midtløkken i Tønsberg finner du en annerledes 
og hyggelig kafe.

«Stella kafe»
Språk- og arbeidstrening 
på kafe Tante Petra

Tekst og foto: Ingunn Lien

1. Damene på Stella i full gang med å tilberede lunsj for 
cafeens gjester.
2. Ifrah Sheik Hassan og Sandaya Amadoruge er enige: 
det å være med i Stella har gjort det lettere å bo i Tøns-
berg.
3. Søte fristelser venter gjestene som tar lunsjen på cafe 
Tante Petra i dag. 

2.

3.

1.



I møte med en ny hverdag i Norge har 
mange flyktninger behov for informasjon 
og kunnskap om lokalsamfunnet. 
Hvordan søker man barnehageplass? 
Hvordan finner man ut om fritidstilbudet 
i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? En 
flyktningguide er en viktig veiviser inn 
i samfunnet. Men aller viktigst: Et  med-
menneske, en å stole på og støtte seg på i 
en krevende etableringsfase.

Møtet mellom flyktning og guide skal 
være uformelt og ikke koste noe. Man 

gjør ting begge trives med, som å se på 
fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare 
prate og være sammen. Røde Kors har 
som mål å koble guider og flyktninger 
som har noe felles, enten det gjelder 
alder, livssituasjon, interesser, yrke eller 
utdannelse. Aktiviteten bygger på gjen-
sidighet og likeverd mellom flyktning og 
guide.

Ta kontakt med Røde Kors der du bor for 
å få vite mer om Røde Kors har Flyktning-
guide i ditt lokalmiljø: 

Det er her flyktningeguiden kommer 
inn. En utstrakt hånd til de som trenger 
en hjelp til å starte et nytt liv i Norge. 
Nå som det er mye krig og uro i verden 
og det er blitt masseflukt øker bare 
behovet for et slikt tilbud. Kommune-
styre i Re har besluttet å øke bosetting 
av flyktninger i Re for årene 2015 og 
2016 til å ta imot 40 flyktninger i året. 
I tillegg er det flere private aktører 
som vil etablere flyktningmottak blant 
annet på Krakken i fon og Solvold i Våle. 
Flyktningeguiden i Re kommune ledes 
av en hyggelig og engasjert mann 
ved navn Hassan Rashid Hussein, som 
kommer opprinnelig fra Somalia. Han 
har god forståelse for de som er flykt-
ninger og deres utfordringer, da han 
selv har vært flyktning.

Godt mottatt av naboer
-I mitt hjemland var det borgerkrig 
og kaos, det var ingen regler lenger 
og liten trygghet. Jeg flyktet alene til 
Norge i 2012. Det føltes deilig å komme 
til Norge hvor det var regler og fred. 
Året etter ble jeg kjent med noen 
naboer som var engasjert i Røde Kors, 
disse var så hyggelige og imøtekom-
mende, og jeg ble også medlem i Røde 
Kors når jeg hørte om alt det positive 
ved det. 
Hvordan reagerer folk når du sier at du 
som er leder, også er 
en flyktning?
De blir veldig over-
rasket, men er også 
veldig positive til 
det. Det er veldig 
spennende og 
utfordrende å være 
leder, men også 
en veldig givende 
jobb.
Hva gjør du som leder?
Jeg organiserer aktiviteter og forbered-
er kurs, rekrutterer guider og intervjuer 
dem.
Og jeg følger opp koblinger mellom 
flyktninger og guider. 

Behov for flyktningguide
Flyktningguiden er viktig fordi det 
er blitt stor pågang med flyktninger, 
mange trenger hjelp. 
Og mange av disse er analfabeter. De 
kan ikke lese og forstå informasjonen 
de får i brev eller elektronisk på mail. 
Flyktningguiden hjelper dem med å 
lese brev og viktig informasjon og de 
hjelper med veiledning om praktiske 
ting de trenger å vite om det å bo og 
leve i Norge.
Når dere skal koble en guide til en 
flyktning, hvordan velger dere ut rett 
person?
Vi prøver å finne folk som passer 
sammen, vi spør i intervjuet om guidens 
alder, om de har barn, interesser og 
slikt. Vi vil gjerne finne likheter mellom 
guide og flyktning. Det skal være en 
gjensidig hyggelig opplevelse for både 
flyktning og guide.
Og da følger denne guiden opp en 
person over en periode?
Guiden følger opp den samme 
personen i 9-12mnd og treffes da 1-2 
gange i uken. De avtaler seg imellom 
om når de vil treffes og hvilke aktiv-
iteter de vil gjøre sammen.

Ulike aktiviteter 
Alle mulige aktiviteter. Både praktiske 
og nyttige ting som f.eks å gå på kurs, 

lære norsk, eller 
gjøre hyggelige 
f r i t i d s a k t i v i te te r 
sammen som å gå 
på kino eller på kafe 
osv.
Har det skjedd at en 
flyktning vil bytte 
guide? Kan man det 
hvis man ønsker det?
Hvis den koblingen 

ikke fungerer, er det selvsagt mulig, 
både for flyktning og guide.
Kan alle som ønsker det, bli flyktning-
guide?
Du må være over 18år og ta 3 grunn-
leggende kurs i Røde kors, men ellers 

kan alle som ønsker det, bli guide. Vi 
ønsker gjerne å rekruttere flere til å 
være guide.

Tilbud til alle
Får alle flyktninger tilbudet om guide?
Vi samarbeider med NAV, de har en 
oversikt over de som trenger hjelp. Men 
før de de får tilbudet, er det en prosess 
hvor de får andre praktiske ting på plass 
som f.eks bosted og norskkurs. De må 
kanskje vente litt, men når de har fått 
tildelt en guide, har det vært positive 
tilbakemeldinger. De integrerer seg 
lettere når de får denne hjelpen.
Hassan syntes det har hjulpet han også 
å være med i Røde Kors som flyktning-

guide og nå som leder av Flyktninge-
guiden i Re Røde Kors.
Jeg lærer masse, og jeg integreres mer 
og mer. I jobben som leder for flyktning-
guiden treffer jeg mange mennesker 
fra forskjellige land og lærer om de for-
skjellige kulturene. Det har blitt mange 
nye bekjentskap igjennom mitt arbeid. 
Jeg anbefaler og spør andre flyktninger 
om de vil bli flyktningguide også. 
Men selv om det er bra å få hjelp av 
flyktningguiden for å integrere seg, er 
det også viktig at man selv tar initiativ 
til å lære seg norsk og bli kjent med 
folk. Det er viktig å gjøre noe, integrere 
seg og lære seg språket og om kulturen 
i landet man har flyttet til.
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Tekst og foto: Ingunn Lien

Når man har flyktet fra krig og kaos, og man skal bygge seg 
et nytt liv i et nytt land er det ikke alltid lett å vite hvor man 
skal begynne. Da er det godt å få litt veiledning og hjelp.

”
             -Det er også 
viktig at man selv 
tar initiativ til å lære 
seg norsk og bli 
kjent med folk

Røde Kors Flyktningeguide i Re

En vei inn i den norske hverdagen

Røde Kors flyktningguide 
kobler flyktninger som har 
fått opphold i Norge med en 
frivillig guide som kjenner 
lokalsamfunnet. Slik får 
nybosatte flyktninger en 
veileder og et nettverk i sitt 
lokalmiljø.

Hva er Røde Kors Flyktningeguide?

Hassan Rashid Hussein er leder for flyktningeguiden i Re Røde Kors. Han er glad for at de 
som nå bosetter seg i kommune har mulighet til å bli raskere integrering i nærmiljøet.

Frivilllige i Røde Kors som er 
flyktningguider må:

•	 gjennomføre intervju og obligato-
risk opplæring

•	 undertegne og overholde etikk- og 
taushetserklæring

•	 ha fylt 18 år (aldersgrensen for 
guider for ungdom er 16 år)

•	 ha ID-kort og delta i evaluerings-
samtale hvert tredje år ved fornying 
av ID-kortet

•	 snakke godt norsk
•	 kjenne nærmiljøet



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

  www.jensen.no  
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Aut. regnskapsbyrå

Tlf: 33 05 14 30 

Langgt. 23, Pb. 217
3080 Holmestrand

Holmestrand og Omegns
Regnskapssentral AS

trude@regnskapssentral.no

Tlf: 95 00 32 00 
post@aquafrisk.no

Sjølystsenteret

fra Aquafrisk-tre
ning 

og fysioterapi Nøtterøy
God sommer

Nedre Langgt. 37

3120 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

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

Zeiner
Måkevn. 1,

3112 Tønsberg

Tlf. 48 07 30 00 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

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
www.ramboll.no Kontorer i Tønsberg og Sandefjord

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no
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Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

Revisjonsfirmaet 
Tom Christoffersen AS

Tom Con AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
Tlf: 33 00 48 80 | Tom Christoffersen: 911 06 500

E-post: tom@tomcon.no

- 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

Haslestad Byggevare AS
Haslestadlinna 30

3090 Hof
Tlf. 33 09 55 50

Fax. 33 09 55 15
www.xlbygg.no

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

www.inr.no | www.aspenbad.no

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord
Tlf: 33 46 38 00 | Mobil: 91 34 43 90

www.torolfstenersenas.no 
Støtter Sandefjord Røde Kors



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.

Meld deg som blodgiver her

Sykhhuset i Vestfold - Larvik

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

tlf: 33 16 45 96 

tlf: 33 45 66 21 

tlf: 33 34 30 75

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

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

Light Board® er en ny gipsplate som veier ca 25 % mindre enn 
en sammenlignbar standard plate. Den har brannhemmende og 
lyddempende kvaliteter – og alle produktfordelene som vanlige 
gipsplater har. Light Board® gjør monteringsarbeidet til en 
lekende lett affære. 

En lekende 
lett gipsplate

Nyhet

www.norgips.no 

LIGHT BOARD®

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.  

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

Advokathuset
Tønsberg	AS

Telefon: 33 01 87 60
Strafferett	•	Bistandsadvokat	•	Forsvarer
Barnevernsrett	•	Samvær	•	Barnefordeling

Håkon	Gamlesgt.	6,	3111	Tønsberg

Hengsrudveien 344
3178 Våle

Tlf: 33 06 11 20



Nordre Enggate 13, 
3187 Horten

post@kms-arkitekter.no          
Telefon: 406 29 225

Sletterødveien 11B
3180 Nykirke

www.groteig.no
Kopstadveien 19b 

3180 Nykirke

www.groteig.no

Tønsberg: Kilengaten 29, 3117 Tønsberg
Oslo: Gunnar Schjeldrupsvei 9, 0485 Oslo

Mobil: 402 16 291
Epost: hansj@wke.no

www.wke.no

E.M.S Teknikk
Basbergveien 160, 3114 Tønsberg

Tlf: 33 33 11 33

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Ja, vi elsker bunad!
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Adresse:  Øvre langgt. 44,       Tlf: 33313563       www.norskflid.no
3110 Tønsberg 33313563adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Ja, vi elsker bunad!

Tlf	334	68	40
linda@tveiten-riis.no

Pindsleveien 2A, Sandefjord, tlf: 97 18 30 00 – post@hoffmaler.no

Hoff Interiør & Håndverk AS utfører alle typer  
oppussing og har bred erfaring i totalrenovering av baderom.

Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende befaring  
av en av våre hyggelige prosjektledere!

Vi utfører: 
• Våtromsrehabilitering
• Maling
• Tapetsering
• Gulvlegging
• Flislegging
• Teppelegging

Har du oppussingsplaner?

www.jotron.com

Måkeveien 2A 3112  Tønsberg 
Telefon +47 33 36 71 99 | Mobil +47 913 97 100

E-post: butikk@tonsbergvulk.no

Tønsberg  Revetal  Tjøme  Sandefjord

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

LARVIK
___________________________

Lett-Tak Systemer
3261 Larvik

Tlf. 33 13 28 00
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

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

Spar Kvelde Matsenter
3282 Kvelde

Tlf: 33 11 20 24
___________________________

SANDEFJORD
___________________________

Rørleggerfirma Bjørn Jensen
3218 Sandefjord
Tlf. 92 09 76 50

___________________________

Bulls Tankrederi AS
3236 Sandefjord
Tlf. 33 48 44 00



Packaging Norway AS

Lersbrygga 16
3070 Sande

Tlf. 33 78 48 50

www.nefab.no
Din Skoda og Honda forhandler i søndre Vestfold

Tlf 33 12 18 60

H O L M E S T R A N D H O R T E N

S A N D E F J O R D

S T O K K E

S V E L V I K

Dekkbutikken 
holmestrand as

Forhandler av nye dekk
Hvittingfossveien 117

3080 Holmestrand
Telefon33 05 09 30

 

 
 Storgata 64, 3182 Horten 

  Tlf: 90 25 63 28/33 04 36 54 
  post@hortenrorleggerbedrift.no 

   

Borreveien
Tlf: 33 08 49 00 

Tlf: 33 02 00 80

www.multiluft.no
tlf: 33 04 98 80
www.gecom.no

Elektroentreprenør

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

S A N D E F J O R D

L A R V I K N Ø T T E R Ø y R E  KO M M U N E

H O L M E S T R A N D

Meny Holmestrand
- friheten til å velge

D Holm Entreprenør AS

Mob. 97774079
Langeliveien 51

3089 Holmestrand Korsgårdsveien 35
3080 Holmestrand
Telefon: 911 88 815

Industriveien 2, 3083 Holmestrand
Tlf..  900 50 281

www.catosbetongsaging.no
post@catosbetongsaging.no

 

Tlf: 33 45 40 60 
installasjon@elitinst.no

Transportkontoret AS
Weidemanns gate 10
 3080 Holmestrand
Telefon 33 09 92 50

www.fritzoeengros.nowww.vibratec.no

Tlf: +47 33 48 95 50 
post@vestfold-fjellboring.no

Tlf: 33 11 60 56
www.larvik-last.no

Foksrødveien 39,3241 Sandefjord

post@torgersskraphandel.no

+47 33 47 02 00

Bjønnesåsen Bo og 
Behandlingssenter 

Takker 
Besøkstjenesten 

EL-INSTALLATØR

Fred M. Olafsen AS
Ravev. 342, 3220 Sandefjord 

Tlf. 33 45 00 20
f.magne@online.no

Brødrene Mørken 
Transport AS

Pb. 7, 3164 Revetal

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

Tlf. 99 10 48 00

Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefjord
Tlf. 33 48 22 60  

www.telefast.no
Støtter Sandefjord Røde Kors

3160 Stokke
Tlf. 33 63 33 00

www.murmtor.no

 Tryms vei 3 3216 Sandefjord

Tlf: 33 46 71 38

tlf: 33 36 01 02
E-post: dekk&borgesenter.no

www.byggogmaskin.no

T J Ø M E T Ø N S B E R G

S T O K K E

tlf. 33 33 84 53

950 51 511
Ole Johnny Bjørnse  |  

404 07 735
Rune Røed

993 80 506
Svein Bjørnsen

Kiwi Svelvik Senter
Storgt. 35,3060 Svelvik

Tlf. 33 77 30 03
Åpent mand-fre: 07-23

Industrigt. 2, 
3060 Svelvik

Tlf. 33 77 23 79

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

Ferjeodden 14
3145 Tjøme

Tlf: 33 39 22 60
Østveien 529
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

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

REvISjoNSFIRmaET

ÅSvaNg & Co aS
Munkegt. 3, 3126 Tønsberg

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

EVEN CUDRIO AS
Barkåkervn 47, 
3157 Barkåker

Tlf. 33 00 31 00
E-post: even@evencudrio.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

Nøtterøy
FamilieCamping 
Fjærholmen AS
Fjærholmveien 5
3132 Husøysund

Tlf.     33 38 51 43

3164 REVETAL

TLF: 33 06 49 46

Høyjordveien 700, 3158 andebu

Tlf. 33 43 00 20

Tjølling 
Bil & Båt AS

3280 Tjodalyng
Båtopplag • Service • Reparasjoner

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

  Storgaten 22, 
3290 Stavern

Tlf. 33 16 53 50

3160 Stokke
Tlf. 33 33 60 41

Fokserødv. 30
3241 Sandefjord
Tlf.  33 47 08 10

Humleveien 43, 
3172 Vear 

E-post: mur.fas@online.no 
Telefon: 95 74 55 51

tlf. 33 07 19 80
post@agilkompetanse.no

Forhandler for 
Agro Økonomi og Skifteplan

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30

www.gaarsand.no

MurMeSter 

Jan Eide AS
Brunlanesveien 1455 
3296 Nevlunghamn
Tlf.  33 11 45 38
Mob. 95 06 81 85
post@murmesterjaneide.no

LR transport AS
Føykåsveien 8 

3213 Sandefjord
Mob: 48 99 01 61

Tlf: 815 22 130
www.alektum.no

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 99 57 30 00
Berganmoen

3277 Steinsholt
Lågendalsveien 2658
3277 Steinsholt

Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
Tlf.  33 44 83 20
Fax. 33 44 83 21

Støtter Sandefjord Røde Kors

Andebu Bulk 
Transport AS

Bjørkeveien 1

3158 aNDEBU

Tlf. 97 02 86 74

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

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

Ravneveien 6, 3174 Revetal
Tlf: 33 00 32 70 

www.vermelidtransport.no

Vermelid transport AS Hvittingfossveien 369
3089, HOLMESTRAND

Tlf: 33 05 55 55

Dører og vinduer, etterisolering, 
garasjer, hytter, nybygg, omlegging 

av tak, parkettlegging, rehabilitering, 
restaurering, tilbygg

www.trulsen.as
www.umicore.com

Meny Larvik
Olavs gate 30 
3256, Larvik

www.inter-eiendom.no www.smartlager.no

Bayer AS
Treidenveien 14

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04 
Larvik Granite AS

www.larvik-granite.no

3084  HOLMESTRAND
trond@tsbygg.no

Tlf: 926 94 743

Sande 
Videregående Skole

Hans K. Evensensv. 53
3070 Sande

Tlf. 33 78 50 50

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!
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TV-aksjonen NRK 23. oktober 2016 går til Røde Kors.  
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker 
rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

BLIMED.NO
BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 23. OKTOBER

TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors. Sammen skal vi gi 
livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt.

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de 
mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom 
TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirknin-
gene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og 
medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har 
ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, 
utrygghet og fattigdom. 
Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, 
Sør Sudan, Afghanistan, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. 
Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.  

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper 
til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem 
som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i 
krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og 
mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

Fakta om TV-aksjonen:

•	 TV-aksjonen er arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. I 
år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. 

•	 Siden 1974 har det norske folk samlet inn over syv milliarder kroner 
som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp. 

•	 Flyktningrådet hadde den første aksjonen og samlet inn 125 
millioner omregnet i 2013 kroner. 

•	 Fra 1978 ble selve innsamlingen arrangert av hver kommune med 
ordføreren i spissen. Nå ligger ansvaret hos over 500 kommune- og 
bydelskomiteer. 

•	 Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig 
formål var i februar 1946, for aksjonen ”Nasjonalhjelpen for krigens 
ofre og de falnes etterlatte”. 

•	 Kong Haakon var den gang innsamlingsaksjonens høye beskytter, 
og aksjonens motto var ”Du må ofre noe – mange ofret alt”. 

TV-aksjonen NRK 2016 


