
Røde Kors 31
. å

rg
. N

r. 
- 1

- 2
01

7

fra Vestfold
Rø

de
 K

or
s

Kjære innbygger 
i Vestfold!

Bildet er tatt fra en øvelse for Røde Kors hjelpekorps og beredskapsvakt.

Millioner av mennesker trues av sult og mangel på rent vann. Barn er 
i ferd med å dø av underernæring. Røde Kors deler ut mat, sørger for 
rent drikkevann og gir medisinsk hjelp. Vær med og redd liv!

Send SULT til 2272 (250 kr) 

VIPPS til 2272 (valgfri sum) 
Kontonummer 8200 06 10190

BARN SULTER I  
ØST-AFRIKA. HJELP NÅ!
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Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte 
deg da, for å spørre om du kan hjelpe?  Er svaret ditt ja; meld deg som Røde Kors 
Beredskapsvakt i dag!

Vi har svært lang tradisjon for å hjelpe hverandre, her i Norge, dersom kriser skulle oppstå. Av og 
til når kriser og svært alvorlige hendelser oppstår har det offentlige behov for hjelp fra frivillige. 
For at flere frivillige skal ha litt mer kompetanse og forutsetninger enn vanlig publikum, har vi 
etablert Røde Kors Beredskapsvakt. 
Om du er ung eller gammel, mann eller kvinne, har kort eller lang utdannelse, er praktiker 
eller teoretiker - her er det plass, og behov, for oss alle! Ulike katastrofesituasjoner trenger ulik 
kompetanse på ulike områder og ulike tidspunkt. Vi har viet hele avisen til dette viktige temaet. 
God lesning!

Alle kan hjelpe til 
med noe. 
Les mer på side 3.

Les hva brannsjefen sier 
om Beredskapsvakt.
Les mer på side 3.

Kvalifisert til å hjelpe
Les mer på side 6.

Viktig å være synlig og 
uniformert. 
Les mer på side 7.

Moldova Røde Kors
Les mer på side 12.



2 Røde Kors aktuelt

DERSOM DET SKJER NOE VIRKELIG ALVORLIG I OMRÅDET DER DU BOR,
KAN RØDE KORS KONTAKTE DEG FOR Å SPØRRE OM DU KAN HJELPE?

Alle kan hjelpe noen, med 
noe. Bli medlem i Røde Kors 
 Beredskapsvakt og vær klar 
til innsats når nærmiljøet 
trenger deg.

KJÆRE INNBYGGER I 
VESTFOLD FYLKE!

Fra tid til annen skjer det alvorlige ulykker i 
Norge av større eller mindre omfang. Politi, 
brann og redningstjenesten takler normalt disse 
utfordringene selv. Det er ved større hendelser 
det ofte kommer hjelp fra andre redningsgrup-
per som Heimevernet, Røde Kors og andre 
frivillige.

Det er når de store katastrofene eller krisene 
inntreffer at vi trenger din hjelp.  Disse kan være 
så alvorlig og omfattende i omfang og varighet, 
at de daglige redningsressursene samfunnet dis-
ponerer, ikke strekker til, og behovet for hjelp fra 
frivillige oppstår. For at frivillige skal ha litt mer 
kompetanse, være litt bedre organisert, og ha 
litt bedre forutsetninger enn vanlig publikum, 
etablerer vi Røde Kors Beredskapsvakt (RKBV).

Sven Mollekleiv
President  
Røde Kors

Mer informasjon og påmelding via nettet:

Katastrofen kan ramme også i 
ditt lokalmiljø. Da trenger vi
 frivillige som kan stille opp.
Ved å bli beredskapsvakt  
i Røde Kors bidrar du til å  
styrke beredskapen i din  
kommune, hjelpe de som 
trenger det når det  
gjelder som mest.

Bernt Apeland
Generalsekretær

Røde Kors

Utgiver: Vestfold Røde Kors, nr. 2 2016 
 Mottager: Alle husstander i Vestfold
Ansvarlig redaktør: Kristin Gjelstad
Redaksjonsteam:Kristin Gjelstad, 
Bjørn Hjalmar Andersen
Internett: www.rodekors.no/vestfold
Kontoradresse: Tollbodgaten 14, Tønsberg
Annonser og layout: Bell Media AS 
Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS
Opplag: 60.300 
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ALLE KAN HJELPE NOEN, 
MED NOE!
I Norge har vi svært lang tradisjon for å hjelpe 
hverandre når vi opplever en krise. Røde Kors 
Beredskapsvakt gir deg, som innbygger, med-
menneske og frivillig, en mulighet for å hjelpe, 
når den store alarmen går. 

Ulike katastrofesituasjoner krever ulik kom-
petanse, på ulike områder og på ulike tidspunkt. 
Det er derfor behov for oss alle. 

Noen kan hjelpe til med transport og 
forsyning, noen med omsorg for berørte, noen 
med tiltak for pårørende, noen med tilretteleg-
ging og drift av midlertidig forlegning av evakue-
rte og noen med en skulder å gråte på og et 
medmenneske å prate med.

Når du blir Beredskapsvakt registrerer vi litt av 

hva du kan og hvor du selv vil yte en innsats. 
Deretter forbereder vi deg, slik at politiet og den 
kommunale kriseledelsen vet at de kan kalle på 
frivillige beredskapsvakter med bedre forutset-
ninger til å takle en krisesituasjon når behovet 
oppstår.

Ikke nøl med å melde deg inn, det er helt sikkert 
oppgaver som passer for deg. RKBV er åpen for 
alle over 18 år, og vi håper at DU og en stor andel 
av befolkningen i ditt område blir med.

“Hvem er det som ikke vil 
hjelpe andre, dersom det 
skjer noe virkelig alvorlig i 
området der du bor?”

“Beredskap handler om 
hvordan vi nytter samfunnets 
samlede ressurser.
Frivilligheten ved Røde Kors 
har hatt avgjørende
betydning for hvordan vi har 
håndtert mindre og større 
hendelser
 – også i Vestfold. 
Du kan utgjøre en forskjell!». 

“Vi har profesjonelt personell til å 
håndtere kriser i Vestfold. 
Men jeg ser nytten av å ha 
tilgang på frivillige til å bidra i 
apparatet rundt en større 
hendelse. Som logistikk, forplein-
ing, enklere førstehjelp, drift av 
mottakssentre osv.”

Per Olav Pettersen
Brannsjef Vestfold

 Interkommunale Brannvesen

Per Arne Olsen 
Fylkesmann i Vestfold
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Tenk deg om
Ulykker skjer! På denne plakaten har vi samlet 

gode råd for alle som liker å være ute, i tillegg til 

viktige tips innen førstehjelp. Heng plakaten opp, 

og bruk tid til å gjennomgå de gode rådene, med 

alle i huset, foran hver sesong og før hver tur. God 

tur og kos deg, på en trygg måte.

Badevett
 Lær å svømme
 Bad aldri alene
 Bad aldri når du er sulten, etter at du har spist eller når du    er påvirket av rusmidler
 Stup aldri uti uten at du første vet hvor grunt det er
 Svøm langs land
 Svøm ikke under brygge og foran stupebrett
 Dytt ikke andre ut i vannet
 Dukk aldri noen under vann
 Gå på land om du føler deg kald eller uvel
 Rop på hjelp bare dersom du er i fare - aldri ellers
 Bruk godkjent redningsvest

Solvett
 Ta en pause mellom kl 12 og 15
 Nyt solen, men unngå å bli solbrent
 Midt på dagen er solen sterkest. Å bli solbrent

 øker risikoen for hudkreft
 Klær, solhatt og solbriller gir god beskyttelse
 Barn og ungdom har tynn hud og trenger ekstra beskyttelse
 Husk at lys og vinterblek hud blir lett brent
 Bruk solkrem med høy solfaktor (15) og UVA- og 

 UVB beskyttelse
 Ikke være lengre i solen med solkrem, enn du ville vært uten
 Smør på rikelig og ofte

Turvett
 Den beste turen starter med en god plan

 Sjekk været for turtiden og en del timer ekstra, 

 på f eks www.yr.no eller www.storm.no

 Velg klær som tåler verre vær enn det som er meldt, 

 og ta heller av deg

 Pakk sekken med litt mer enn det du tror du trenger,  

 særlig mat, drikke og tørt tøy

 Du bør ha med kart og kompass, og kunne bruke det. 

 GPS er ikke trygt nok

 Ha med fyrstikker i en vanntett boks

 Velg sikre ruter, som passer for alle i turfølget

 Gå gjerne i merket løype. Trenger du hjelp, letes det 

 ofte først der

Dine handlinger kan redde liv 

og hindre / lindre skade og sykdom

Fjellvett
1.  Legg ikke ut på langtur uten trening

2.  Meld fra hvor du går

3.  Vis respekt for vær og værmelding

4.  Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. 

 Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever

5.  Lytt til erfarne fjellfolk

6.  Bruk kart og kompass

7.  Gå ikke alene

8.  Vend i tide, det er ingen skam å snu

9.  Spar på kreftene og grav deg inn i snøen 

 om nødvendig

Kjøp ditt førstehjelputstyr til hjem, arbeidsplass, 
hytte og båt hos Røde Kors på

www.rodekorsforstehjelp.no

Sjøvett
 Bruk typegodkjent båt. Ta med nødvendig utstyr, øsekar, 

 årer, tollepinner, tau, dregg og lykt
 Rett deg etter vær og værvarsel
 Bruk båten kun i farvann som den passer for
 Alle om bord skal bruke godkjent redningsvest
 Vis hensyn overfor andre og miljøet. Ta med pose for søppel
 Vær uthvilt og edru når du fører båt
 Si fra hvor du drar, og hvor lenge du blir borte
 Ta med kart og kompass
 Sitt rolig i småbåter
 Skal noen bytte plass må bare èn reise seg om gangen
 Ha riktig brannslukningsutstyr i båten
 Lær å bruke utstyret
 Hvis båten kantrer, bli værende i/ved båten og rop om hjelp
 Følg sjøens trafikkregler, husk å vike i tide
 Respekter fartsbegrensningene

Napp ut og heng opp!

4
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Du må ikke være alvorlig syk

for å ringe 1-1-3
Gjør det med en gang du opplever symptomer du ikke forstår.

På 1-1-3 møter du nemlig en sykepleier som stiller deg en rekke spørsmål for å 

vurdere situasjonen. Dersom det er alvorlig, sendes ambulanse umiddelbart! Om 

nødvendig kan du via telefonen få veiledning i førstehjelp til ambulansen kommer.

I mindre alvorlige tilfeller får du råd om hva du bør gjøre.

For mange ringer 1-1-3 for sent

For å kunne behandle hjerteinfarkt og alvorlige sykdommer i hjernen effektivt, må 

 behandlingen som hovedregel starte innen tre timer fra de første symptomene opp-

står. Det er under 40% av de rammede som får behandling innen den tid. Svært mange 

 dødsfall og senskader kunne vært unngått dersom flere kjente symptomene og raskere 

ringte den medisinske nødtelefonen 1-1-3.

Kjenner du symptomene- og ringer 1-1-3 straks de skulle oppstå – vil du eller dine ha 

en langt større sjanse til å bli helt frisk. Du lærer mye av det du trenger å kunne om 

 symptomene på et 5 timers førstehjelpskurs i Røde Kors.

Mobilvett
 Stol ikke på at du har dekning over alt Ikke avtal faste ringetider. Du kan på avtalt tid  befinne deg et sted uten dekning Spar på batteriet, du kan få bruk for det Husk lader og reservebatteri Oppbevar mobilen og evt ekstra batteri varmt. Kulde reduserer batterikapasiteten Ikke legg opp til at mobilen skal være ditt eneste  sikkerhetsutstyr

 Hvis du ikke har dekning, søk opp i høyden

Telefon til 
fastlege:

Telefon til 
legevakt:

5
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 Kjeden som redder liv

Gjengitt med tillatelse fra Lærdal medical.

Førstehjelpskurs for nærlingsliv og 
offentlig sektor - RING 050023

www.rodekorsforstehjelp.no
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Hva krever vi av deg?
Er du over 18 år kan du bli medlem av RKBV. 
Du må delta på minst en kveld i året. Denne 
gir deg en kompetanseheving innen bered-
skap, førstehjelp og mye mer. 

RKBV er en frivillig aktivitet innenfor Norges 
Røde Kors. Medlemskontingenten i RKBV er kr 
300,- per år og dekker blant annet del av kost-
nadene vi har til kurs og opplæring, forsikring i 
øvings- og tjenesteoppdrag og uniformerings-
materiell. Er du alt medlem i Røde Kors blir det 
ingen ekstra kontingent for å delta i dette.

Meld deg som Røde Kors Beredskapsvakt i 
dag. Snart er du bedre kvalifisert til å hjelpe 
både deg selv, dine nærmeste og andre i om-
rådet der du bor, dersom situasjonen krever 
det.

“Daglig er samspillet mellom 
det offentliges ressurser og frivil-
ligheten avgjørende i uønskede 
hendelser og kriser. 
Ved slike hendelser er det behov 
for å kraftsamle så nærmiljøet  
kommer raskt tilbake til 
normaltilstand.  Bli med og
utgjør en forskjell du også!”

«Når det skjer uventede hen-
delser det det veldig viktig at vi 
som ledere i beredskapsarbeidet 
har mange frivillige å kunne 
kontakte. Dette gjelder både 
små og store ting som kan skje 
i ditt nærmiljø. Røde Kors er vi 
vant til å bruke de ressursene 
som er nærmest og for oss er din 
innsatts viktig!! 
Derfor oppfordrer jeg alle som 
har mulighet og lyst til å melde 
seg som beredskapsvakt. 
Kanskje du også kan bidra 
utenom katastrofene?»

Kenneth Berg
Stabsjef, politiet i Vestfold.

Anne Meklenborg
Nestleder i Vestfold Røde Kors 

distriktsstyre og leder av
 Kriseomsorgsgruppen. 
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Lokalforeningene i Vestfold er i starten av et 
utviklingsarbeid når det gjelder rekruttering, 
opplæring og oppfølging av Røde Kors 
Beredskapsvakt i Vestfold.  Målet til Vestfold 
Røde Kors er å ha beredskapsvakter over hele 
Vestfold. p r. i dag er det etablert ordninger i:

•	 Andebu Røde Kors
•	 Horten Røde Kors
•	 Re Røde Kors
•	 Sande Røde Kors
•	 Sandefjord Røde Kors
•	 Tjøme Røde Kors
•	 Tønsberg Røde Kors

Det vil også bli etablert andre steder i fylket 
framover. Dersom du har spørsmål om Røde 
Kors Beredskapsvakt kan du sende mail til 
Vestfold Røde Kors distriktskontoret på denne 
adressen: dk.vestfold@redcross.no 

Vil du melde deg som beredskapsvakt, går du 
inn på vår nettside: 
www.rodekors.no/beredskapsvakt og fyller ut 
skjema som du finner der.

Beredskapsvakt i 
Vestfold



Hva skjer nå?
Røde Kors 
Beredskapsvakt 
må synes!Du sender inn din registrering som Røde Kors 

Beredskapsvakt via nettsiden eller postkortet 
på siste side (porto er betalt). Når denne er mot-
tatt, sender vi deg en bekreftelse på medlem-
skap og innbetalingsblankett for kontingenten. 
Vi sender deg deretter en invitasjon til infor-
masjonsaften og den første kurskvelden. Alle 
nye medlemmer av RKBV gjennomgår første-
hjelpskurs det første året. Du kan velge mellom 
flere datoer, så det skal bli enkelt for deg å finne 
en kveld som passer. 

Deretter vil du, noen ganger i året, bli 
oppdatert på arbeidet i ditt lokale RKBV enten 
via e-post, brev eller på annen måte.

I beredskaps- og katastrofesituasjoner er det 
viktig å være synlig og uniformert. 

På slutten av den første kurskvelden vil du få 
utlevert en egen beredskapsvakt vest. 
Denne kan kun bæres av Røde Kors 
Beredskapsvakter i innsats/ på oppdrag som 
beredskapsvakt.

“Samme hva som skjer vil Røde 
Kors være klar til å hjelpe. Vi ser 
hverdag at hendelser, fjerne eller 
nære, gir noen ugreie utfordring-
er. Liv og helse er i fare, skader på 
hus og hjem, sykdom herjer.  Det 
er viktig at vi alle veit at naboene 
våre stiller opp for oss, slik vi gjør 
for dem, om noe skulle hende 
oss i vårt område.”

“Når det skjer ulykker eller 
andre alvorlige hendelser vet 
vi at mange personer gjerne 
vil hjelpe. Dette har både 
kommunen og mange hjelpe-                 
organisasjoner erfart. Det er i 
slike tilfeller viktig at de frivillige 
som møter har noe kunnskap  
om hvilke oppgaver  som kan 
og bør gjøres.  Samtidig som 
Røde Kors vil ha informasjon om 
beredskapsvaktenes sivile er-
faring og kompetanse. Dette kan 
være til stor hjelp når alvorlige 
hendelser inntreffer”.

Bjørn Hjalmar Andersen
Daglig leder Vestfold Røde Kors

Asbjørn Dag Hansen
Leder i Utvalg for 

samfunnssikkerhet 
og beredskap i Røde Kors.
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Invitasjon til: 
Åpent møte i Sande! 
Tema: Beredskap og Beredskapsvakt 
 

Mandag 12.juni  
kl. 18.00 - 21.00 på Sande Rådhus. 
Agenda: 
Hva vil det si å være beredskapsvakt i Sande? 
Beredskap i Vestfold og Varslingsrutiner 
V/Anne Meklenborg, Vestfold Røde Kors. 

Beredskapsarbeid i Sande kommune. 
V/Beredskapskoordinator Rune Frøyland 

Etablering/drift av evakuertsenter. 
V/repr. fra Sande kommune 

Enkel bevertning. Aller er velkomne! 

 

 

 
Sande Røde Kors Beredskapsvakt trenger flere som kan bidra! 

 

 



Haslestad Byggevare AS
Haslestadlinna 30

3090 Hof
Tlf. 33 09 55 50

Fax. 33 09 55 15
www.xlbygg.no

Tlf: 33 30 30 00

e-post: 
havnatjome@scandichotels.com 

www.scandichotels.no

MENY BUTIKKENE 
PÅ NØTTERØY

Meny Skallestad:
Tlf. 33 30 43 40 

Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

Nedre Langgt. 37

3120 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

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

  www.jensen.no  

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

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

TRENGER
DU CONTAINER?

     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.  

Totalleverandør av regnskapstjenester, 
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering, 
fakturererig, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.

Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser 
for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.

Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21
e-mail: post@masterregnskap.no

Ta kontakt for befaring 
og et uforpliktende tilbud, 

enten det gjelder små enkle 
byggearbeider eller større 

prosjekter.

– Din lokale byggmester på øya

Ta kontakt for befaring 
og et uforpliktende tilbud, 

enten det gjelder små enkle 
byggearbeider eller større 

prosjekter.

– Din lokale byggmester på øya

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

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

www.torolfstenersenas.no 
Støtter Sandefjord Røde Kors

Innvandrertjenesten
Tjøme Kommune
støtter Røde Kors!

HORTENSVEIEN 120 - 3157 BARKÅKER - TLF: 33 00 38 40
WWW.GROSTAD-BILVERKSTED.NO

HORTENSVEIEN 120 - 3157 BARKÅKER - TLF: 33 00 38 40
WWW.GROSTAD-BILVERKSTED.NOHORTENSVEIEN 120 - 3157 BARKÅKER - TLF: 33 00 38 40
WWW.GROSTAD-BILVERKSTED.NO

HOLMESTRAND
___________________________

Aven Holmestrand AS
Sørbyveien 17, 3083 Holmestrand

Tlf: 33 06 65 60
___________________________

Karlsen A W AS
Våleveien 29, 3080 Holmestrand

Tlf: 33 05 18 31
___________________________

HORTEN
___________________________

Horten Rørleggerbedrift AS
3182 Horten

Tlf: 33 04 36 54



Hand, Spray og Roll er en sparkelserie 
for deg som vil ha de aller mest strøkne 
og jevne overflater. Med gipsens lyd- 
og brannegenskaper under en perfekt 
overflate er Hand, Spray og Roll  til for 
deg som vil ha et helt strøkent resultat.

F O R  D EG  S O M  V I L  H A  D E T 

H E LT  S T R Ø K E N T

For deg som vil ha 
det helt strøkent

www.norgips.no

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

Vi søker familier
Bli en del av vårt fellesskap for å gjøre en forskjell for sårbare barn og unge!

Se vår nettside for fullstendig utlysning.
Interesserte bes kontakte Mari Dynna, tlf: 994 59 690 eller epost: mari@linnea-ks.no

www.linneakompetansesenter.no
BERTEL O. STEEN

VESTFOLD AS

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

RÅBEKKEN
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00

Spesialister på:
• Hagemiljø og design
• Uteplasser
• Skifer, belegningsstein 

og brostein
• Grøntvedlikehold

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

engen@holmestrand-vvs.no

Norges ledende distributør av:
• Dykkerutstyr
• Verneutstyr
• Overflate redningsutstyr

www.safenor.no – post@safenor.no
Online katalog: katalog.safenor.no

NYE LEILIGHETER I VESTFOLD
Selvaag Bolig har flere prosjekter for salg i Vestfold. Du finner de alle i Tønsberg 
på Kaldnes brygge. Drømmer du om et liv ved havet bør du se på våre leiligheter i 
Tønsberg.

TØNSBERG
Kaldnes Brygge
Der Kaldnes Skipsverft tidligere var livsnerven til Tønsberg by, vokser det i dag frem en ny 
og spennende bydel. Med gammel historie i grynnsteinene bygges nå en ny urban og lev-
ende bydel på Kaldnes, med gåavstand til sentrum og fjorden som nærmeste nabo.

KONTAKT OSS: Telefon: 02224 | E-post: post@selvaagbolig.no
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noah.no

Møller Eiendom AS
Tlf: 901 95 027

Nøste 
Entreprenør AS

Mob: 996 27 242

Leveringsklart
 til ferien!

Hus til 
salgs

Vi holder avtaler fra A til Å

www.lysellentreprenor.no

Tlf. 971 22 667

www.avkd.no

www.dvi.no | tlf: 33 77 86 26 
Sandebuktveien 114, 3070 Sande

MENY Nettbutikk: En smartere og skreddersydd nettbutikk for deg. 
Bestill på før klokken 12.00 og få varene levert på døren samme dag. 
(gjelder bestillinger på hverdager)

Du får så mye mer

www.menyindrehavn.no | Tlf: 33 48 27 50

Toyota Sandefjord AS

www.sandefjord.toyota.no

Kontakt oss på 
tlf: 33 48 96 00

Strømmveien 74, 
3060 Svelvik

Tlf: 33 77 23 39
E-post: post@jmbil.no

Vi har alltid kunden i fokus!

www.guard.no 

  Automasjon og Industriell IT
www.novotek.no

Tlf.: 90 96 94 11 / 97 52 05 12
post@byggdelange.no

www.jotron.com

___________________________

LARVIK
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

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

Asbjørn Næss Transport AS
Holmfossveien 12, 3282 Kvelde

Tlf: 33 15 65 00 - www.asbjorn-ness.no
___________________________

Spar Kvelde Matsenter
3282 Kvelde

Tlf: 33 11 20 24
___________________________

SANDEFJORD
___________________________

Byggmester Nils Støfringshaug
3228 Sandefjord
Tlf: 907 24 888



Bergsgt. 18, 3074 Sande
Tlf.:33 77 09 30  | Mobil: 90 78 29 43

bjmbamr@online.no
www.tomrermester-bamrud.no | www.bamrud-hus.no

Røde Kors Vestfold takker annonsørene 
for den flotte støtten!

H O R T E NHOLMESTRAND

www.vibratec.no
Sletterødveien 11B

3180 Nykirke
www.groteig.no

Kopstadveien 19b,
3180 Nykirke tlf: 33 04 98 80

www.gecom.no

Elektroentreprenør

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

k.lang@online.no

Vi utfører alt innen elektriske  
installasjoner,små som store  

oppdrag, ta kontakt med

Grønnligt. 21A, 3188 Horten
Tlf 33 04 52 60, Fax 33 04 58 00tlf: 33 04 52 60

BORREVEIEN
Tlf: 33 08 49 00 

L A R V I K

www.fritzoeengros.no
Larvik Granite AS

www.larvik-granite.no
Tlf: 33 18 18 00 Tlf: 33 11 60 56

www.larvik-last.no

Meny Larvik
Olavs gate 30 
3256, Larvik www.

S A N D EN Ø T T E R Ø Y

Bjønnesåsen Bo og 
Aktivitetssenter 

Takker 
Besøkstjenesten

www.hermansenmaskin.no
Tlf 906 89 244

S T O K K E

S T O K K E

SANDEFJORDS A N D E F J O R D

S A N D E F J O R D

www.murmtor.no

 Tryms vei 3 3216 Sandefjord

Tlf: 33 46 71 38 Tlf: +47 33 48 95 50 
post@vestfold-fjellboring.no

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det er tillatt å benytte egen logo i
sammenheng med Kulør logoen. I slike
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
under Kulør og være underordnet
størrelsesmessig.

Avstand mellom logoene skal minimum
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
sirkelen i Kulør sin logo.

Merker som skal stå i tilknytning til logo
(eks. mestermerket, våtromsmerket o.l.)
følger samme regel om størrelse og utform-
ing i forhold til Kulør logo, men merkene
kan i utgangspunktet plasseres fritt så
lenge regelen om luft rundt Kulør logo over-
holdes.

Lokal logo, samt merker anbefales integrert
i Kulørs fargepalett: Pantone Cool Gray 10
for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3
for mørke bakgrunner.

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.
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tlf: 33 36 01 02
E-post: dekk&borgesenter.no

tlf. 33 33 84 53

3160 Stokke
Tlf. 33 63 33 00

Håøy Kran 
& Transport

Vennerødveien 
449, 3160 Stokke

T Ø N S B E R G

T Ø N S B E R G

S V E L V I K

T J Ø M E

Bokerøya, 3060 Svelvik, NORWAY 
91 38 37 67 / 33773731

 post@marineperformance.no

Foksrødveien 39,3241 Sandefjord

post@torgersskraphandel.no

+47 33 47 02 00

Strømmv. 266
3060 Svelvik

ADAX AS
- EN NORSK PRODUSENT

P.b. 38, 3061 Svelvik
Tlf. 33 77 17 50

Fax 33 77 17 51

Østveien 529
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

Ferjeodden 14
3145 Tjøme

Tlf: 33 39 22 60

REVISJONSFIRMAET

ÅSVANG & CO AS
Munkegt. 3, 3126 Tønsberg

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

Dine ønsker - vår erfaring
gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

Hvasser Anlegg og 
Transport

Tjønnåsveien 3
3148 Hvasser

Tlf: 468 02 827

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

Man-Lør: 07.00-23.00

Tlf: 815 22 130
www.alektum.no

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

Retail AS
Wirgenesv. 1, 
3157 Barkåker

Tlf. 33 34 94 00
Kilengt. 10, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 00 34 80

T Ø N S B E R G

Tønsberg Dyreklinikk
Semslinna 27,

3170 Sem
Tlf: 33 33 33 33

Valløveien 72C
3154 TOLVSRØD

___________________________

STOKKE
___________________________

Dahlen Brødrene AS
Marihøneveien 42, 3172 Vear

Tlf. 33 33 26 54
___________________________

Skalleberg Gartneri
Rørkollveien 71, 3160 Stokke

Tlf: 33 33 60 41
___________________________

Oxytech AS
3108 Vear

Tlf. 33 36 08 03
___________________________

Bergans Mekanikk AS
3160 Stokke

Tlf. 33 33 50 83
___________________________

___________________________

SVELVIK
___________________________

Floriss blomster Svelvik
Storgaten 64, 3060 Svelvik

Tlf: 33 78 40 73
___________________________

Kiwi Brødr Bjørnstad AS
3060 Svelvik

Tlf: 33 77 26 10
___________________________

TJØME
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme

Tlf: 33 30 33 60
___________________________

___________________________

TJØME
___________________________

Kjell Kanten Graveservice AS
Østveien 622, 3145 Tjøme

Tlf: 33 39 15 75
___________________________

Mågerø Marina AS
Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

Tlf: 33 39 23 05 | www.mageromarina.no
___________________________

TØNSBERG
___________________________

Arne Brekke Papirengros AS
Kaigata 1, 3112 Tønsberg

Tlf: 33 74 40 10
____________________________

Nordre Enggate 13, 3187 Horten
post@kms-arkitekter.no  |  Telefon: 406 29 225

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, 
kan Røde Kors kontakte deg for å spørre om du kan hjelpe?

Røde Kors Beredskapsvakt
Svarsending 0090 - 0482
0090 OSLO

www.rodekors.no/beredskapsvakt

www.rodekors.no/beredskapsvakt
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Ja, jeg ønsker å registrere meg som
Røde Kors Beredskapsvakt
Fornavn og etternavn:

Adresse:

Postnummer:                Sted:

Fødselsdato 6 siffer (Eks. 060479):

Mobil/telefon (Oppgi det nummeret du er mest tilgjengelig på):

E-post:

Er du allerede medlem av Røde Kors?

 Ja, jeg er allerede medlem og ønsker å være beredskapsvakt i tillegg

 Nei, jeg er ikke medlem, og blir automatisk medlem som beredskapsvakt*

* Årskontingent kr. 300,-/ ungdomsmedlem inntil fylte 25 år kr 150,- dekker blant  
annet kurs og kompetansehevende tiltak, samt uniformeringsmateriell.

Moldova Røde Kors
Vestfold Røde Kors har nå inngått et flerårig samarbeid med 
Røde Kors i Moldova. Internasjonale samarbeid på distrikts- og 
lokalt nivå utgjør en viktig del av Røde Kors utviklingssamarbeid.

Moldova er fortsatt bl.a. de fattigste 
landene i Europa, der befolkningen står 
overfor alvorlige økonomiske og sosiale 
vansker og utfordringer innen helse-
vesenet. De har høy arbeidsledighet, 
høye forekomsten av ensomme eldre, 
funksjonshemmede barn og personer 
med seksuelt overførbare sykdommer fra 
urbane og rurale områder.  Det er også en 
alarmerende situasjon når vi snakker om 
menneskehandel og narkotikamisbruk.

Gjensidig nytte.
Vestfold Røde Kors sitt samarbeide med 
Moldova Røde Kors skal være til gjensidig 
nytte og har følgende tre hovedmål: 
Kapasitetsbygging: Samarbeidet skal 
bidra til å styrke og utvikle de involverte 
distrikt/lokale ledd, slik at begge parter 
når sine mål. Aktivitetsstøtte: Det kan gis 
økonomisk og eventuell annen bistand 
til utvikling og gjennomføring av Røde 
Kors/Røde Halvmåne-aktiviteter. Det 
skal vektlegges å gjøre aktivitetene 
bærekraftige. Internasjonal forståelse: 
Samarbeidet skal øke den internasjonale 
kunnskapen og forståelsen hos organ-
isasjonens medlemmer.  Distriktssamar-
beid kan brukes til å spre kunnskap om 
Røde Kors-bevegelsens verdigrunnlag og 
historie, internasjonal humanitær rett og 
menneskerettigheter. 

Omsorgsberedskap.
Vestfold Røde Kors har samarbeide med 
fire områder i Moldova, der fokus er de 
første årene rettet mot bla. Beredskap 
– det å samarbeide med Ungheini Røde 
Kors om beredskapsplaner, utdanne in-
struktører til 1.hjelp. Anenii Noi Røde Kors 
– er fokus og samarbeide på omsorgs-
beredskap for barn og unge, sammen 
med Telenesti Røde Kors er det stor fokus 
på helse og ensomhet bland eldre, og 
Balti Røde Kors har fokus på beredskap og 
informasjon om overførbare sykdommer 
som HIV/AIDS.

Utfordrende.
Prosjektet er økonomisk støttet av alle 
lokale Røde Kors avdelingene i Vestfold. 
I tillegg har Vestskogen Barnehage 
bidratt med økonomisk støtte til samme 
målgruppe i Moldova. Det kan være 
utfordrende å få til gode og gjensidige 
prosjekter i land hvor nasjonalforeningen 
er langt svakere og har mindre ressurser 
tilgjengelig for aktiviteter. Samtidig er 
det nettopp i disse landene vi skal være til 
stede med distriktssamarbeid og utvikle 
Røde Kors sin rolle innen beredskap for 
alle lag i samfunnet.

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Nøtterøy
FamilieCamping 
Fjærholmen AS
Fjærholmveien 5
3132 Husøysund

Tlf.     33 38 51 43

Berganmoen

3277 Steinsholt
Lågendalsveien 2658
3277 Steinsholt

Tlf. 33 07 19 80
post@agilkompetanse.no

Forhandler for 
Agro Økonomi og Skifteplan

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

MURMESTER 

Jan Eide AS
Brunlanesveien 1455 
3296 Nevlunghamn

Mob. 95 06 81 85

post@murmesterjaneide.no

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

Bayer AS
Treidenveien 14

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04 

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30

www.gaardsand.no

Høyjordveien 700, 3158 Andebu

Tlf. 33 43 00 20

Andebu Bulk 
Transport AS

Bjørkeveien 1

3158 ANDEBU

Tlf. 97 02 86 74

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 40 31     

www.tun.no

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 99 57 30 00
www.everzinc.com www.smartlager.no

Holmestrand
Begravelsesbyrå AS

Bilet 12, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 05 11

Fax. 33 05 30 22

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

Støtter Sandefjord Røde Kors
www.jatak.no www.inter-eiendom.no

Revetalgt.	6,	3174	Revetal
Tlf. 33 06 24 34
www.re-el.nocmyk: 50-1-100-20 

cmyk: 24,4-0-80-9,5 


