
Seniorkraft

FLYING START I RØDE KORS

BRENNER FOR FRIVILLIGHET

LEKSEHJELPENS GRAND

 OLD LADY

HARALD HALUM hadde ett år igjen til han skulle gå av 
med pensjon bestemte han seg for at han ville 

bidra i lokalsamfunnet når han ble pensjonist. Se side 8

Bli bedre kjent med "Loppegeneral" 
Ove Johan Bjørkavåg (74). 
Se side 5

Ta i bruk eldrekraften som 
finnes i samfunnet, sier 
Astrid Nøklebye Heiberg (83).
Se side 2

Norma Kaupang ble 
aktivitetsleder for leksehjelpen i 

Tønsberg da hun var 76.
Se side 4
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Kjære leser, velkommen til Røde Kors Aktuelt.
Aller først vil jeg takke for den tilliten jeg har blitt vist 
etter å ha blitt valgt til ny distriktsleder for Røde Kors i 

Vestfold. Jeg er stolt over å ha blitt valgt, jeg er ydmyk for 
oppgavene som ligger foran meg som leder, og jeg gleder 
meg til å jobbe enda mer for Røde Kors-organisasjonen 
som jeg er så glad i.

Røde Kors har satt ned en arbeidsgruppe som har fått 
betegnelsen “Arbeidsgruppen Seniorkraft”. Arbeidsgrup-
pen skal gjøre en vurdering av hvordan personer over 60 
år utgjør, eller kan utgjøre, en ressurs. I tillegg ser de også 
på hvilke aktiviteter Røde Kors har rettet mot sårbare eldre. 

Seniorene utgjør en viktig ressurs for Røde Kors. I denne 
utgaven av Røde Kors Aktuelt har vi derfor vært ute og 
besøkt kraftfulle seniorer over hele fylket for å høre deres 
historier om hvordan og hvorfor de bruker tiden sin i vår 
organisasjon.

Jeg vil benytte sjansen til å takke alle de frivillige som gir 
av sin tid, og alle dem som på en eller annen måte bidrar 
med direkte økonomisk støtte til Røde Kors. Dere støtter 
oppunder en god sak og hjelper oss med å utføre viktig 
humanitært arbeid. Det er plass til flere frivillige så ikke nøl 
med å ta kontakt med din lokale Røde Kors forening.

Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere en riktig god og trygg 
sommer enten den tilbringes her i Vestfold, i andre deler 
av landet, eller utenlands. 

Knut Kaspersen
Distriktsleder i Vestfold Røde Kors 

At vi snart kommer til å oppleve en eldrebølge er helt 
sikkert, men vi vil ikke merke den store effekten før om 
noen år når de som ble født etter krigen blir pensjonister. 
Årsaken er at det ble født veldig mange barn etter krigen 
samtidig som det har skjedd store medisinske fremskritt. 
Tuberkulose er nærmest utryddet og mennesker dør 
nesten ikke av andre typer lungebetennelser lenger. 
Polio og en rekke andre sykdommer truer oss ikke på den 
samme måten som før og vaksinasjonsprogrammene har 
blitt bedre. Derfor er det flere som overlever og flere som 
blir eldre nå, enn det var i tidligere tider.

Det er bra at samfunnet har utviklet seg på denne måten 
og at levekårene har blitt bedre, men det kommer til å 
skape nye utfordringer også. Vi kommer til å få færre ar-
beidstakere som skal brødfø en stadig større andel eldre. 
Det blir også forholdsvis færre til å ta vare på dem som blir 
eldre og som har behov for stell og omsorg. Noen sier at 
hver tredje person som vokser opp må ta en jobb innen 
helse og omsorg dersom vi skal klare å møte utviklingen, 
og det sier litt om utfordringene.

Frivilligheten er allerede et viktig supplement til helse- og 
omsorgssektoren. Noe av det viktigste er kanskje tiltak 
som de frivillige kan gjøre for å redusere ensomheten 
blant eldre. Mange eldre klarer seg selv rent praktisk i 
hverdagen, men de savner kontakt med andre. De føler 
seg rett og slett ensomme. Røde Kors har en rekke viktige 
aktiviteter på mange samfunnsområder, og hvis jeg skal 
trekke frem bare ett område i denne forbindelsen, så er 
nok det viktigste virkemiddelet Besøkstjenesten til Røde 
Kors hvor frivillige virkelig kan gjøre en forskjell for de 
eldre som føler på det å være ensom. 

Å bli besøksvenn er en fin måte å bidra på. Mange frivil-
lige som var frivillige før de ble pensjonister fortsetter 
gjerne, men vi ser også at mange av dem som etter et 
langt yrkesaktivt liv ønsker å gå inn i Røde Kors og bidra 
som frivillige når de blir pensjonister. Det gir i hvert fall 
to positive effekter; overgangen til pensjonisttilværelsen 
kan føles litt enklere for dem, samtidig gir de et verdifullt 
bidrag til noen som trenger det gjennom sitt frivillige 
arbeid. Uansett om det frivillige arbeidet er rettet mot 
gamle, syke, ungdom, eller barn, så ligger det med andre 
ord muligheter til å oppnå en vinn-vinn-situasjon.

En oppfordring til slutt er derfor at vi tar i bruk den 
eldrekraften som finnes i samfunnet og at seniorer som 
føler at de kan brukes til noe tar kontakt med Røde Kors og 
melder seg til tjeneste. Det oppleves ikke bare menings-
fullt for de som får besøk eller hjelp på annen måte, det er 
også veldig meningsfylt for den frivillige selv.

Astrid Nøklebye Heiberg (født 14. april 1936), har blant 
annet bakgrunn som professor i psykiatri, og har hatt en 
rekke sentrale verv i Høyre. Nøklebye Heiberg var president 
i Norges Røde Kors fra 1993 til 1999 og president i Det  
internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-
foreninger (IFRC) fra 1997 til 2001. I dag er hun den eldste 
representanten på Stortinget og den eldste fast møtende 
representanten som Stortinget noen gang har hatt. 
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
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Etter at mannen døde syns Anne 
Cathrine at hun fikk for mye fritid. Litt 
av den ledige tiden ville hun  bruke for 
noen som kunne dra nytte av den. 

– Etter at mannen min døde begynte 
jeg egentlig å isolere meg litt. I starten 
var jeg ikke klar for å gjøre noen verdens 
ting og begynte å leve i min egen lille 
boble. Livet gikk på tomgang liksom. 
Gikk på jobb, kom hjem, spiste middag 
og så på TV. Det ble kjedelig etter hvert. 
Jeg har mange venner, men de bor ikke 
her i Tønsberg, og siden jeg er innflytter 
har jeg ikke så stort nettverk her i byen 
heller. Så istedenfor å bruke tiden på 
unyttige ting tok jeg kontakt med Røde 

Kors da jeg følte jeg var klar for det, sier 
Anne Cathrine.

Mistet mannen i kreft
Det er cirka halvannet år siden at Anne 
Cathrine begynte i Røde Kors. Aller først 
ble hun Visitor, en aktivitet der hun 
besøker innsatte som sitter fengslet. I 
tillegg er hun også besøksvenn. Så fikk 
hun høre om Våketjenesten og tenkte 
at det kanskje også kunne være noe for 
henne på grunn av de erfaringene hun 
hadde i forbindelse med mannens død:

– Mannen min fikk kreft og døde etter 
et langt sykeleie. Vi hadde flyttet til 
Tønsberg og hadde lite nettverk her, så 

jeg hadde ingen andre rundt meg som 
kunne avlaste meg mens mannen min 
var syk og lå på det siste. Jeg kjente på 
det den gang, at det hadde vært ålreit 
å ha noen som kunne ha avlastet meg 
litt, for jeg hadde full jobb og besøkte 
mannen min både før og etter jobb. 
Om kveldene lagde jeg mat som jeg 
tok med til sykehuset dagen etter så 
han skulle slippe å spise så mye kjedelig 
sykehusmat. Det tok nok mer på enn jeg 
ante, forteller hun ettertenksomt.

Klar til å bidra
Når det sto på, og hun var i situasjonen, 
merket hun ikke at hun ble sliten. Det 
kom først etterpå.

– På mange måter er det en veldig tøff 
livserfaring, men på grunn av denne 
erfaringen vet jeg at jeg kan tilbringe tid 
sammen med mennesker som befinner 
seg i den aller siste fasen av livet. Derfor 
ble jeg med på Våketjenestekurset i 
våres. Mye var kjent, men de tok også 
opp en del ting som jeg ikke hadde 
reflektert så mye over. Jeg er forberedt 
og hvis jeg blir spurt, så føler jeg meg 
klar og kommer til å si ja til å bidra i 
Våketjenesten hvis jeg får det til å passe 
med jobben min, sier Anne Cathrine.

– Basert på egne erfaringer tror jeg at jeg har noe å bidra med
For fem år siden ble Anne Cathrine Mastoris enke, bare 55 år gammel. For å bruke tiden sin på noe nyttig ble hun frivillig 
i Røde Kors, og da Vestfold Røde Kors skulle starte opp Våketjeneste ville Anne Cathrine være med.

Røde Kors mener at ingen skal dø 
alene eller føle på ensomhet i siste 
del av livet. Formålet med Røde 
Kors Våketjeneste er å tilby med-
menneskelig nærvær til døende 
og deres pårørende. 

Våketjenesten organiserer frivillige 
som er tilstede for døende i deres 
siste dager eller timer. De frivillige i 
Røde Kors er nøye utvalgt, kurset og 
godt forberedt til å lytte og skape ro. 

De frivillige har også taushetsplikt, 
de opptrer med respekt, verdighet, er 
velstelte og psykisk robuste.

En hånd å holde i, oppmerksomhet og 
tilstedeværelse kan gjøre stor forskjell 
for et døende menneske. 

Hvis du er pårørende til en som er 
døende kan du benytte de frivillige 
i våketjenesten som ekstra støtte og 
avlastning i en vanskelig tid. De frivil-
liges rolle er å være et medmenneske, 

og å gi ro og trygghet for den døende. 
De frivillige kan ofte gå inn i en turnus 
sammen med de pårørende i forbin-
delse med våkingen.

Er du helsepersonell kan det være 
greit å vite at de frivillige ikke deltar i 
pleien av den døende, men skal være 
tilstede, vise omsorg, avlaste, samtale 
og støtte de pårørende.

Våketjenestens arena er sykehjem og 
private hjem. 

Dette er Røde Kors Våketjeneste

Tekst og foto: Tom Backe
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– Et år etter at jeg hadde gått av med 
pensjon bestemte jeg meg for å gå 
aktivt inn i Røde Kors. Jeg ønsket å bli 
aktivitetsleder for leksehjelpen, og tilfeld-
igvis trengte de aktivitetsleder i Tønsberg 
akkurat på det tidspunktet, forklarer 
Norma.

Hun er stort sett å se på biblioteket hver 
tirsdag når det er leksehjelp der. Hennes 
jobb er å koordinere og tilrettelegge 
aktiviteten, noe som blant annet betyr at 
hun er ansvarlig for en stab på 11 aktive 
leksehjelpere, samt flere som kan tilkalles 
ved behov. 

– Jeg stortrives og har med meg dyktige 
leksehjelpere hvor mange er ingeniører 
med realfagene som bakgrunn, samt 
yngre og eldre lærere med bredde i fag-
bakgrunn og erfaring fra ungdomsskoler, 
videregående skoler og høgskoler. Elevene 
kan få hjelp med matematikk, fysikk, kjemi, 
naturfag, samfunnsfag, norsk, engelsk og 
flere andre fag, fortsetter hun.

Elever som vil noe
Formålet med leksehjelpaktiviteten er 
å hjelpe ungdommen til å gjennomføre 
videregående skole. Leksehjelpen er 
også definert som en av Røde Kors sine 
nasjonale kjerneaktiviteter. 

Tilbudet vi har på biblioteket er rettet mot 
elever i ungdomsskole og videregående 
skole.

– Elever som kommer til leksehjelpen er 
ungdom som virkelig vil noe, som satser 
og gjerne vil treffe og få hjelp av flinke 
fagpersoner. Selv har jeg vært opptatt av 
barn og unge hele livet både gjennom 
jobb og privat. Dessuten er jeg gammel 
speider og har det nok i meg at jeg vil 
hjelpe ungdom, og syns det er flott å 
kunne møte dem hver tirsdag, sier Norma 
til slutt.

Peter er spesielt opptatt av flerkulturelt 
arbeid og hvordan vi tar i mot og inte-
grerer innvandrere, derfor ble han flykt-
ningguide.

– Det syns jeg har vært veldig givende og 
lærerikt. Kona og jeg har fortsatt kontakt 
med en av de første familiene jeg var 
flyktningguide for. De er fra Afghanistan. 
Faren kom først, og senere kom kona og 
syv barn. Nå har vi kjent dem i mer enn 
15 år og har blitt veldig glad i dem. Vi har 
fulgt med på at et par av barna har blitt 
gift, at en annen studerer til lege i Krakow 
og at den aller yngste er russ i år, sier Peter 
med et smil.

Han forteller at han og kona visste lite 
om Afghanistan, men at de har lært mye 
av denne familien. Kontakten er naturlig 
nok ikke like hyppig som i starten, men de 
besøker dem jevnlig noen ganger i året.

Individuelle historier
Peter var også med å starte opp flyktning-
guideaktiviteten i Re da han ble pens-
jonist, og han ser et stort behov.

– Jeg kjenner flyktninger som har sett 
familie og venner dø på flukt gjennom 
Sahara og mistet kjente og kjære da de 
krysset Middelhavet. Mange som har 
flyktet hit er fulle av vonde opplevelser og 
ikke minst av savn. Hvert enkelt menneske 
har sin egen historie, mens vi kanskje ser 
på dem som en ensarta gruppe, og det 
blir litt feil. De som kommer hit er ofte res-
surssterke, for det krever både kunnskap 
og pågangsmot å komme seg helt hit til 
landet vårt. Men de er sårbare, og derfor 
trenger de hjelp til å starte på nytt. Det de 
ønsker og trenger aller mest, er å komme 
i jobb, slik at de ikke blir værende i kjed-
somhet og fattigdom, men kan begynne 
på et nytt liv her i Norge, forklarer Peter.

Mangfoldig frivillighetsarbeid
Som yrkesaktiv var Peter i skolevesenet, 
både som lærer og skoleleder. Derfor er 
det kanskje ikke så rart at han bruker mye 
tid som leksehjelper; tirsdager for innvan-
drere i regi av Re Røde Kors og torsdager 
for ungdom på Fellesverket i Tønsberg, 
samt på Revetal bibliotek hver mandag 

for femte til syvende klasse i kommunens 
regi.

– Jeg liker å fylle dagene og sier ja til det 
jeg har tid og overskudd til, enten det er 
å bli med Til Topps, være Vitnestøtte, være 
med i lokallagsstyret i Re Røde Kors, delta 
på innsamlinger og stands, eller om jeg 
blir spurt om å holde en presentasjon eller 
et foredrag. Det hender også at jeg får 
anledning til å representere Røde Kors i 
kommunale arbeidsgrupper, sier han. 

– Jeg ville engasjere meg med mennesker, 
derfor valgte jeg Røde Kors, men Røde 
Kors hjelper jo meg også. Aktivitetene 
bidrar til at jeg holder meg aktiv med 
noe jeg opplever som meningsfylt. Alter-
nativet hadde kanskje vært å sitte med 
hendene i fanget, og det er ikke noe for 
meg, konkluderer han.

Stortrives som aktivitetsleder i Røde Kors

Røde Kors holder meg i gang 

Norma Kaupang (81) har jobbet med barn og unge hele livet og pensjonerte seg ikke før hun var 75.  
Året etter ble hun aktivitetsleder for Røde Kors Leksehjelp i Tønsberg. 

Det første rollen Peter Wood Moe (68) hadde i Røde Kors, 
var som flyktningguide i 2003. Da han ble pensjonist i 
2013 fikk han mye bedre tid og ville engasjere seg mer. 

Den tirsdagen vi besøkte leksehjelpen kom det seks elever. I løpet av et år er det cirka 
150 som benytter leksehjelptilbudet på Tønsberg og Færder bibliotek. Her er noen av 
leksehjelperne. Foran fra venstre: Lajla Spor, Norma Kaupang og Ingjerd Yousef. Bak 
fra venstre: Hanne Bergaplass, Kristine Moe og Kurt Nilssen.

Peter Wood Moe brenner for flerkulturelt arbeid, men har i tillegg mange andre roller 
som frivillig i Røde Kors.

Tekst og foto: Tom Backe

Tekst og foto: Tom Backe 
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– Mitt første møte med Røde Kors var i 
forbindelse med flyktningmottaket de 
hadde opprettet på Brunstad. Oppgaven 
var først og fremst å være til stede, være et 
medmenneske og vise flyktningene at de 
var velkomne til Norge, forklarer Tor.

I en periode var det veldig stor aktivitet på 
Brunstad, men etter ganske kort tid ble det 
ikke lenger behov for mottaket. 

– Da forhørte jeg meg om Røde Kors kunne 
bruke meg til noe annet, og det var da jeg 
begynte på norsktreningen for menn på 
Røde Kors-huset i Tønsberg hver onsdag, 
fortsetter han.

For det meste er det innvandrerungdom 
fra land som Syria, Iran, Irak, Somalia og 
Eritrea som bruker dette tilbudet. Her får 
de praktisert norsk. Fokuset for de fleste 
av dem er å lære nok norsk til å kunne ta 
førerkort eller til å kunne få seg en jobb.
– Det er både hyggelig og givende å drive 
med dette, og jeg treffer mye fin ungdom.

Lærer om konflikter
Tor har utdannelse innen flere fagfelt, 
deriblant organisasjonspsykologi. Han 

har også bred yrkespraksis blant annet 
har han arbeidet som administrasjonssjef 
i Nordsjøen og vært selvstendig 
næringsdrivende i møbelbransjen, men 
han har også vært engasjert til å holde 
kurs i konflikthåndtering for Tunsberg 
Bispedømme.

– Jeg arbeidet for bispedømmet i flere 
år. Først og fremst holdt jeg kurs for 
kirkestaber. Noen overraskes kanskje over 
at det er konflikter i kirken, men som i alle 
andre organisasjoner er det konflikter også 
der. Bispedømmet hadde også behov for 
ledertrening, så mine kurs ble en del av 
dette sier Tor.

Erfaringen fra dette arbeidet har Tor også 
hatt nytte av i Røde Kors hvor han har 
holdt interne konflikthåndteringskurs på 
forespørsel. Han har også holdt faste kurs 
på de årlige kurssamlingene på Eidene. 

– Konflikter bygger seg opp fra tid til an-
nen, og egentlig skjer det over alt. Også i 
Røde Kors. Siden vi vet at konflikter oppstår 
er det viktig å vite litt om hvordan man kan 
løse dem opp, eller hvordan man kan lære 
seg å leve med dem, for det er ikke alle kon-

flikter som lar seg løse. Da er det viktig å 
vite hvordan man skal forholde seg til dem, 
forklarer han. 

Først og fremst handler konflikt-
håndteringskursene om kommunikasjon, 
samhandling og om hvordan man kan få 
folk til å samarbeide igjen.

– Nå har jeg blitt 73 år og syns det er fint 

hvis noe av min kompetanse fortsatt kan 
komme til nytte, for jeg har fortsatt mye å 
gi. Hvis jeg kan legge igjen noe som noen 
har bruk for, blir jeg veldig glad, og det er 
en like god betaling for meg som noe an-
net, konkluderer Tor.

– Jeg kjente jo godt de som spurte meg 
fra før. Alle i lokalforeningen kjente nok 
til meg også, siden jeg hadde vært aktiv 
kommunepolitiker og blant annet var 
ordfører i Horten i en periode, smiler Ove 
Johan når han tenker tilbake på debuten i 
Røde Kors.

På dette tidspunktet hadde Ove Johan gått 
ut av politikken og hadde ikke andre verv. 
Det var noe av grunnen til at han ville stille 
til valg.

Vaktmester, loppegeneral og sidemann
I dag har Ove Johan blitt 74 år, og nå er det 
12 år siden han gikk av med AFP fra jobben 
som arbeidsleder ved Sollistrand Industrier 
i Horten. En industribedrift som blant annet 
lagde tanker og båter i glassfiber. 

– Da jeg sluttet å jobbe viet jeg mye 
mer av tiden min til Røde Kors. Jeg var 
vaktmester på Røde Kors-Huset inntil for 
tre år siden. Da sluttet jeg, men nå har jeg 
et lite vaktmestervikariat der igjen som 
følge av sykdom. I tillegg er jeg aktiv med 
å arrangere Loppetorget i Horten. Dette 
loppemarkedet har blitt arrangert hvert år 
siden slutten av 1940-tallet og gir nesten 
en kvart million i inntekter. Siden jeg leder 
komiteen som arrangerer dette, har jeg fått 

den fine tittelen “Loppegeneral”, forteller 
han.

I tillegg til disse aktivitetene har Ove Johan 
meldt seg til tjeneste for Hvite Biler der 
Røde Kors avlaster ambulansetjenesten 
med transport av sengeliggende pasienter 
som skal hjem, eller til en institusjon, etter 
et sykehusopphold.

– Jeg kjører ikke, men er såkalt sidemann, 
noe som betyr at jeg sitter bak sammen 
med pasienten, fortsetter han.

Interessante oppgaver
Ove Johan er også tilbake i 
lokalforeningsstyret igjen, denne gangen 
som nestleder, for han liker å ha mye å 
gjøre:
– Det er interessant å være med i Røde 
Kors og jeg liker å bidra på min måte både 
i styret, som vaktmester på huset, som 
loppegeneral og sidemann. Aktivitetene 
vi driver med kommer jo innbyggerne i 
Horten til gode, siden vi driver lokalt, derfor 
syns jeg også at dette er en veldig fornuftig 
måte å bruke litt av tiden min på, sier han 
avslutningsvis.

Tor Knutsen driver med norsktrening for menn på Røde Kors-huset i Tønsberg hver 
onsdag.

Brenner for kurs og opplæring

Flying start i Røde Kors

Da flyktningkrisen rammet Norge i 2015 var det mange som ville bidra som frivillig i Røde Kors. Tor Knutsen (73) er en av 
dem. Etter at flyktningstrømmen avtok fortsatte han med frivillig arbeid.

I 2001 ble Ove Johan Bjørkavåg spurt om å bli medlem i 
Horten Røde Kors. Dette var bare en halv time før de skulle 
velge ny leder, de ville nemlig at han skulle ta dette vervet. 
Han ble valgt og var deretter lokalforeningsleder i Horten 
frem til 2012.

Tekst og foto: Tom Backe 

Tekst og foto: Tom Backe 
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– Nesten som å drive en bedrift

– Jeg begynte i Røde Kors da jeg var 64, 
sluttet å jobbe da jeg var 66 og nå har jeg 
blitt 69, smiler Else-Gro som har vært leder 
for omsorg i fire år.

Hun skal straks avholde lokalrådsmøte for 
Omsorg på Røde Kors-huset i Sandefjord 
og forteller at hun på ingen måte hadde 
planlagt å gå inn i noen ledende rolle i 
Røde Kors, men at det nærmest var til-
feldigheter som gjorde at hun har denne 
rollen i dag.

– Veldig mange velger å komme til Røde 
Kors i forbindelse med at de slutter i 
arbeidslivet. Sånn var det for meg også, 
og da jeg ble spurt om jeg ville gjøre litt 
flere oppgaver klarte jeg vel ikke å si nei. 
Da tok det ikke så lang tid før jeg ble leder 
for omsorgsfeltet, og det var fint med 
ledererfaring fra arbeidslivet som ballast.

Størst på omsorg
Etter at kommunene Stokke og Sandef-
jord slo seg sammen, ble også de to Røde 
Kors-foreningene slått sammen under 
navnet Sandefjord Røde Kors. Totalt er det 
208 frivillige som er aktive innen omsorgs-
feltet i Sandefjord. 

– Vi kan takke de dyktige aktivitetsled-
erne våre for at omsorg i Sandefjord har 
opplevd en så stor vekst som vi har. For 
fire år siden lå besøkstjenesten nesten helt 
nede, men i dag er den høyst levende med 
nesten 160 besøksvenner, forklarer hun.

At foreningen er flinke på rekruttering 
og har gode aktivitetsledere beskriver 
Else-Gro som selve suksessformelen: 
– Virksomheten vår er på størrelse med 
en mellomstor norsk bedrift og da må 
arbeidet organiseres.

I besøkstjenesten har vi for eksempel et 
team hvor det sitter fire stykker. De gjør 
en jobb som er enormt krevende, siden 
alle nye aktuelle besøksvennkandidater 
må intervjues grundig. Vi må også bruke 
god tid på å finne de riktige koblingene 
slik at kjemien mellom den som besøker 
og den som får besøk blir riktig. Vi 
sender jo faktisk besøksvennene inn i 
private hjem, og da må tingene stemme 
for begge parter, fortsetter hun.

En annen måte å lede på
Som daglig leder i en bedrift, der de 
ansatte får betalt, kan man gi marsordre 
og forlange resultater. Sånn kan det ikke 
være i en organisasjon som er tuftet på 
frivillighet.

– Nei, det er en stor forskjell på mange 
måter. For eksempel kan vi ikke være 
for kritiske for hvorfor folk ikke utførte 
en oppgave på en helt bestemt måte. 
Denne rollen krever romslighet og 
jeg må akseptere at de frivillige både 
har ulike muligheter og ønsker for 
hvordan de vil være frivillige. Noen vil 
ha flest mulig oppgaver og jobbe mye, 
mens andre kanskje bare vil drive frivil-
lighetsarbeid en time i måneden. Vi må 
akseptere at de bestemmer dette selv, 
sier hun. 

– Det aller viktigste er at de frivillige må 
trives. Gjør de ikke det, så slutter de. Selv 
har jeg ikke kapasitet til å se alle de 208 
frivillige, dessverre. Derfor er jeg helt 
avhengig av at aktivitetslederne gjør 
jobben sin. De støtter jeg så godt jeg kan 
sånn at de får mulighet til å gjøre en best 
mulig jobb – og det arbeidet de legger 
ned er helt fantastisk, sier Else-Gro 
fornøyd. 

Et eksempel på hvordan de legger for-
holdene til rette for samhold og trivsel er 
treffene som arrangeres for besøksven-
nene. Besøksvennene har en hverdag der 
de er alene, og derfor er det fint med felles 
arrangementer hvor de kan dele erfaring-
er og bli kjent med andre besøksvenner. 
Sandefjord Røde Kors arrangerer også 
flere andre samlinger og kurs, og ikke 
minst en årlig sommeravslutning for hele 
lokalforeningen.

En givende jobb
– Det er veldig givende å drive med dette. 
Jeg er glad i administrasjon og jeg liker 
veldig godt arbeidsmetodene til Røde 
Kors. De har et godt kursopplegg og har 
svar på alt du måtte lure på. Røde Kors 
har også systemer og regler, noe som 
gjør jobben mye enklere. Derfor opplever 
jeg at støtten jeg får som leder av oms-
orgstjenesten i Sandefjord Røde Kors er 
veldig bra, fortsetter hun. 

Men hvor mye tid bruker egentlig Else-Gro 
på dette? Hun er jo tross alt pensjonert og 
har tatt på seg denne jobben på frivillig 
basis hun også:
– Innimellom er nok dette nesten en fullti-
dsjobb, men det må du ikke skrive, forter 
hun seg å si, før hun fortsetter:
– I mange perioder er det mye mindre å 
gjøre, og dette er jo frivillig arbeide for 
meg også. Så jeg reiser bort, og jeg kan 
ta fri, men jeg samordner gjerne ferier 
og planlagte reiser med Røde Kors-kalen-
deren før jeg drar eller sier ja til noe annet, 
smiler Else-Gro avslutningsvis.

Da Else-Gro Andersen nærmet seg pensjonsalderen streifet tanken henne om å bli med 
i Røde Kors. Hun ønsket å jobbe “litt med barn”, men ble raskt leder for omsorgsfeltet i 
Sandefjord. 

Tekst og foto: Tom Backe 
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Miriam Schooler Bendiksen (76)

I forbindelse med flyktningkrisen i 
2015 meldte jeg meg som frivillig på 
Brunstad mottak. Det var da ballen 
begynte å rulle og jeg ble etter hvert 
introdusert for Stella Kvinnesenter. 
Stella er et kompetansesenter for in-
nvandrerkvinner og ligger i Tønsberg. 
Selv er jeg pensjonert psykolog og  
kommer egentlig fra USA. Derfor har 
jeg mye egen livserfaring jeg kan dele 
med de andre kvinnene om hvordan 
det er å komme til Norge og har laget 
et kurs som heter “Norge mitt andre 
land”. På kurset diskuterer vi de op-
plevelsene vi har med å komme til 
Norge, i tillegg har jeg også en rolle 
som veileder på Stella. Jeg opplever 
Røde Kors-arbeidet som inspirerende 
og ikke minst får jeg fortsatt brukt litt 
av kompetansen min på en menings-
full og positiv måte.

Per Øyvind Aasen (81)

For 14 år siden, da jeg nettopp hadde 
blitt pensjonist, så jeg en annonse om 
at Røde Kors skulle starte med syke-
husguider på sentralsykehuset. Jeg 
tok kontakt, ble leder for hele aktiv-
iteten og har vært det siden. For min 
del innebærer jobben først og fremst 
å sørge for at alt fungerer og at vi har 
nok folk til å fylle vaktlistene. Allikevel 
er jeg innom sykehuset minimum en 
gang i uka og pleier også å ta et par 
vakter selv hver måned. Nå er vi 35 friv-
illige sykehusguider. Selv syns jeg det 
er fint å fylle fritiden med noe menin-
gsfylt, for vi har jo mye fritid når vi blir 
pensjonister. I tillegg gir det meg alltid 
en god følelse når jeg kan gå hjem fra 
sykehuset og føle at jeg har gjort en 
aktivitet som betyr noe for andre.
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Karin ble med i Røde Kors rett før jul for to 
år siden. Da hadde den aktive 72-åringen 
mange gode, yrkesaktive år bak seg. 
Blant annet hadde hun erfaring fra Meny 
i Sandefjord og fra Coop Extra på Tjøme, 
men for to år siden var det altså på tide å 
pensjonere seg:
– Da jeg ble 70, og hadde kjørt tur-retur 
Tjøme i to og et halvt år, var det egentlig 
nok. Da sluttet jeg å jobbe. Samtidig kjente 
jeg at jeg ikke kunne sette meg rett ned. 
Nei, jeg trengte noe å rusle med. Årsaken 
til at det ble akkurat Røde Kors var nok at 
jeg kjente Else-Gro Andersen, lederen for 
omsorg i Sandefjord. Hun hadde snakket 
så varmt om Røde Kors lenge og derfor var 
det egentlig bare å begynne som frivillig. 
Det var et godt valg for meg, forteller Karin.

Mange aktiviteter
Karin er med på mange aktiviteter, men 
fellesnevneren er at hun er glad i å lage 
mat. Derfor har hun blitt matansvarlig for 
Barnas Røde Kors, som treffes hver onsdag. 
Hver tredje uke er hun frivillig på Kafé 
Mangfold, en åpen, gratis kafé for alle som 
ønsker sosialt fellesskap uansett alder og 
bakgrunn. Og ikke minst liker hun godt 

å delta på Varmestua hver tredje lørdag. 
Her serverer Røde Kors gratis middager 
til rusavhengige og utsatte grupper. Karin 
arbeider på kjøkkenet:
– Jeg er mye på kjøkkenet, men jeg liker 
veldig godt å snakke med de som besøker 
oss også. Derfor prøver jeg å snike meg ut 
fra kjøkkenet etter at maten er servert sånn 
at jeg får slått av en prat. Kanskje særlig 
med dem som er på Varmestua – for det 
syns jeg er så trivelig, fortsetter hun.

Ble alene
Karin ble alene etter at hun mistet mannen 
sin sist sommer. Da hun ble enke fikk hun 
mye bedre tid enn før. Derfor var det nok 
ekstra godt at hun kunne bruke litt av 
tiden sin og ressursene sine til å arbeide 
som frivillig i Røde Kors.

– Det var nok like mye for min egen del 
som for å hjelpe andre at jeg begynte som 
frivillig. Jeg trengte noe å gjøre, men nå 
forstår jeg at det jeg gjør betyr veldig mye 
for andre. Det er godt og gir meg følelsen 
av hvor viktig det er å delta. Jeg får så 
utrolig mye tilbake. Bare det å treffe barna 
fra BARK når jeg går i byen og de kommer 

løpende, roper navnet mitt, og gir meg en 
god klem. Sånt betyr noe, forklarer hun.

– Og ikke minst så er det et veldig trivelig 
miljø her. Det betyr mye det også. For da 
blir det jo nesten som å gå på jobb på en 
arbeidsplass hvor du både liker å være og 
hvor du får tilbakemelding på at det du 
gjør er bra og viktig, avslutter hun. 

– Da jeg jobbet som politi og måtte i 
retten som vitne i saker som gjerne dreide 
seg om førerkortbeslag, kunne jeg både 
grue meg og få litt vondt i magen mens 
jeg ventet, forteller Svanhild. 

Hun hadde tenkt både på Kirkens 
Bymisjon og Røde Kors som aktuelle or-
ganisasjoner hvor hun kunne melde seg 
som frivillig, men så leste hun en artikkel 
om vitnestøtteordningen i Tønsbergs 
Blad. 

– Det tenkte jeg at måtte være midt i 
blinken for meg å bruke litt tid på og 
derfor meldte jeg meg inn, tok kurs, og 

siden har jeg vært frivillig som vitnestøtte, 
sier Svanhild.

Det første møtet som Svanhild hadde 
med Røde Kors var som bøssebærer for 
TV-aksjonen, og det var først etter at hun 
ble pensjonist som 57 åring at hun ble 
medlem. 

Et lyttende medmenneske
Rollen er egentlig å være et medmen-
neske for dem som venter på å vitne. 
De aller fleste er spente og gruer seg litt 
siden de færreste har noen erfaring i hva 
det vil si å vitne i en rettssak.

– Det kan virke skremmende å skulle 
snakke foran aktor, dommere og forsvarer. 
Derfor er vi tilstede for at vitnene skal ha 
noen å snakke med. Vi kan også svare på 
ting de lurer på, som å forklare hvem de 
forskjellige aktørene inni salen er, og hva 
som skjer når de kommer inn, forklarer 
hun.

Svanhild har også fått en koordinerende 
rolle for vitnestøttene. Hun tar den 
første kontakten med dem som melder 
interesse og intervjuer aktuelle kandi-
dater sammen med en representant fra 
tingretten. Deretter må vitnestøttene 
gjennomføre et dagskurs om ordningen, 

samt overvære en sivilsak og en straffesak 
i retten før de kan begynne å praktisere.

Mye takknemlighet
Svanhild var aldri redd for å kjede seg selv 
om hun ble tidlig pensjonert. Årsaken er 
blant annet de to labradorhundene Kygo 
og Sarek som hun er mye på tur og driver 
jakttrening med. Hun kjører også litt 
drosje på fritiden.

– Det er fint å ha noe i tillegg der jeg 
treffer andre folk og hvor jeg kan gi litt 
tilbake til samfunnet.

For det gir meg en god følelse å være til 
stede for andre. Tilbakemeldingene vi får 
er gode og vi møter mye takknemlighet. 
Dessuten er denne aktiviteten veldig 
fleksibel, slik at det er lett å tilpasse tiden 
jeg  bruker på drosjekjøring med tiden 
som frivillig vitnestøtte.

– Målsetningen har vært et par ganger 
i måneden, men i det siste har det blitt 
litt mindre siden det har kommet mange 
nye og ivrige vitnestøtter, samtidig har 
jeg hatt mye drosjekjøring i det siste, 
avslutter hun.

Gir litt av sin tid og får mye tilbake

Fleksibelt og givende frivillighetsarbeid

Sandefjord Røde Kors ønsker å bruke de viktige ressursene som 
seniorene representerer til godt arbeid i beste Røde Kors-ånd. 
En av ildsjelene blant de frivillige i Sandefjord er Karin Larsen.

At Svanhild Bjerkemo (61) er frivillig som vitnestøtte er 
ingen tilfeldighet. Som tidligere politi måtte hun nemlig 
selv møte i retten som vitne ved flere anledninger, og da 
fikk hun også kjenne på spenningen.

Karin Larsen nektet å sette seg ned da 
hun ble pensjonist.

Svanhild Bjerkemo koordinerer vitne-
støttene i Vestfold.

Tekst og foto: Tom Backe 

Tekst og foto: Tom Backe 

Ragnhild Bull Hansen (76)

Jeg ble medlem i Røde Kors i 2003 
etter at mannen min og jeg kom 
tilbake til Larvik etter mange år i 
utlandet. Det var da han begynte å 
jobbe at jeg ble introdusert for Røde 
Kors. I februar gikk jeg av som leder 
for lokalforeningen i Larvik, et verv 
jeg hadde hatt i fire år. I dag leder jeg 
Språkkafeen som vi driver i samarbeid 
med NAV og mottaket. I tillegg er 
jeg styremedlem i det lokale råd 
for omsorg. Røde Kors har gitt meg 
veldig mye, spesielt etter at mannen 
min døde og jeg fikk mange tomrom 
som måtte fylles. Jeg har også fått gitt 
mye omsorg til andre, truffet mange 
hyggelige mennesker og deltatt i mye 
hygge og nytte i Larvik Røde Kors. 

Anna Kind (69)

Etter å ha vært medlem i mange år 
var det nok først i 2014, et år etter at 
jeg gikk av med pensjon, at jeg ble 
aktiv besøksvenn. Etter hvert ble jeg 
lokalforeningsleder for Sande Røde 
Kors, og dette er et verv jeg fortsatt 
innehar. Som leder syns jeg det er 
viktig at vi hele tiden tilpasser aktiv-
itetene til behovene i Sandesamfun-
net, derfor deltar jeg aktivt, sammen 
med de andre frivillige, i de fleste 
aktiviteter som vi har i Sande. Det er 
også en del aktiviteter på fylkesnivå, 
kurs og kompetansehevende tiltak, 
som jeg prøver å få med meg. Frivil-
lighetsarbeidet gjør at jeg holder 
meg samfunnsmessig oppdatert. Jeg 
treffer både mange trivelige Røde 
Kors'ere, men også personer i viktige 
posisjoner. Det gjør at jeg kanskje kan 
være med å påvirke litt, og det er bra.



Da jeg solgte butikken i 1999 syns 
jeg det var for tidlig å pensjonere 
meg, jeg ville ha noe å gjøre. Derfor 
ble jeg besøksvenn og ledet Besøk-
stjenesten i syv år, men det er åpent 
hus for sårbare grupper som alltid 
har engasjert meg mest. Hele påsken, 
hele jula og hver eneste søndag 
serverer vi middag, smørbrød og 
kaker på Røde Kors-huset i Tønsberg. 
De som trenger det får i tillegg med 
seg en matpakke når de går. At 
kjøkkenet fungerer er helt nødvendig, 
så der er jeg mye, men vi trenger 
råvarer også. Derfor er innkjøp, og det 
å tigge dagligvarer fra Kiwi, og brød 
fra Nøtterøy Bakeri, en viktig del av 
jobben min. Vi blir møtt med så mye 
takknemlighet av de som besøker oss 
at jeg blir glad, men jeg blir også trist 
fordi særlig de narkomane bare ser ut 
til å bli yngre og yngre.

Nå er det to år siden Harald sluttet på DNBs 
hovedkontor i Bjørvika hvor han fungerte 
som seksjonsleder for bedriftsmarkedet i 
Norge, en jobb han likte svært godt.

– Jobben i DNB var både krevende og 
spennende og da jeg jobbet ble det ikke 
tid til så mange aktiviteter utenom jobben, 
familie og trening siden jeg pendlet med 
tog tur-retur mellom Oslo og Nøtterøy 
hver dag. Jeg tenkte at jeg ville få veldig 
god tid som pensjonist, så jeg meldte meg 
inn i Røde Kors, og i mars i fjor ble jeg lo-
kalforeningsleder for Nøtterøy Røde Kors, 
forklarer Harald.

En lokalforening med ambisjoner
Harald forteller at samarbeidet med resten 
av styret i Nøtterøy Røde Kors preges av 
godt samarbeidsklima og god kjemi. 

– Da jeg ble leder hadde styret allerede 
mange ting på gang, og nå har vi enda 
flere, smiler Harald. 

– Det er et godt klima og bra teamfølelse i 
dette styret, derfor kan vi få i gang nye og 
spennende aktiviteter, noe vi er i full gang 
med, sier han. 

Nøtterøy Røde Kors har 570 medlemmer 
og 130 frivillige. Besøkstjenesten er veldig 
aktiv og har blitt den største aktiviteten 
på Nøtterøy. En annen aktivitet er feri-
etilbudet til barnefamilier med dårlig 
økonomi, Ferie for Alle. Denne aktiviteten 

har Nøtterøy Røde Kors, sammen med dis-
triktskontoret i Vestfold, tatt ansvaret for å 
samordne for hele fylket. 

– I tillegg har vi Møteplassen som er et 
flerkulturelt integreringstilbud og vi har 
medlemmer som kjører sengeliggende 
pasienter gjennom aktiviteten Hvite Biler. 
I fjor høst startet vi også en ny aktivitet i 
samarbeid med Tjøme og Hvasser Røde 
Kors og Færder kommune. Prosjektet 
heter Digital Senior og er et tilbud der 
seniorer får hjelp til å komme i gang med 
å bruke nettbrett, fortsetter Harald. 

Aktiviteten “Et annerledes juletre”, der 
Røde Kors samler inn julegaver til barn 
er også et samarbeid med Tjøme og 
Hvasser Røde Kors. Nå er lokalforenin-
gen på Nøtterøy i ferd med å opprette en 
Barnas Røde Kors-gruppe, BARK, som er et 
aktivitetstilbud til barn. Dette er også et 
samarbeid med Færder kommune.

– Det er med andre ord veldig mye som 
skjer parallelt i vår forening, smiler han.

Opptatt av de unge
Nøtterøy Røde Kors har ingen spesielle 
tilbud direkte rettet mot ungdom, men 
de har fattet stor interesse for Fellesverket 
i Tønsberg og den jobben som gjøres der. 
Dette engasjerer også Harald.

– Det er veldig mye ungdom som bare 
henger i Tønsberg sentrum, og det er minst 

like mange ungdommer fra Nøtterøy som 
fra Tønsberg. I meklerrollen i konfliktrådet 
har jeg truffet ungdom helt ned i 13-års-
alderen som kommer fra disse miljøene 
og som gjort en straffbar handling. Hvis 
vi klarer å få disse sårbare til å være på 
Fellesverket isteden, er det et veldig viktig 
forebyggende tiltak som kanskje kan 
hjelpe noen av dem slik at de får en bedre 
fremtid. Derfor bidrar Nøtterøy Røde Kors 
nå både rent økonomisk, men også med å 
finne frivillige, til Fellesverket, sier han.

Tidligere erfaringer kommer til nytte 
Harald forteller at han har blitt godt mottatt 
i Røde Kors og at frivillighetsarbeidet er en 
fin måte å treffe hyggelige mennesker på. 

– Jeg er ydmyk for oppgaven og vet at 
arbeidet i Røde Kors også stiller krav til 
meg. Samtidig får jeg brukt mye av den 
kunnskapen jeg har opparbeidet gjennom 
et langt yrkesliv. Som bankmann hadde 
jeg ansvar for at regler og rutiner ble fulgt. 
Det er nok noe av årsaken til at jeg er så 
glad for at både distriktskontoret og det 
nasjonale Røde Kors har gode rutiner som 
det er lett å forholde seg til. I Røde Kors 
lærer jeg dessuten veldig mye av dem 
som har lang erfaring, og i tillegg har jeg 
sannsynligvis også noe nytt å bidra med, 
så summen av dette tror jeg blir veldig bra, 
avrunder han.

Ville engasjere seg lokalt da han 
skulle pensjoneres
Da Harald Halum hadde ett år igjen til han skulle gå av med pensjon bestemte han seg for at 
han ville bidra i lokalsamfunnet når han ble pensjonist. Derfor meldte han seg inn i Røde Kors.
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Bjørg Høijord (77)
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Overnatting, kurs og konferanse, 
restaurant, bar og selskapslokaler

Holmestrand Fjordhotell

Følg oss på Facebook!

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.  

Vi takker 
alle 

annonsørene 
for den flotte støtten!



Tlf. 33 07 19 80
www.agilkompetanse.no

Forhandler for 
Agro Økonomi og Skifteplan

Berganmoen

3277 Steinsholt
Lågendalsveien 2658
3277 Steinsholt

Larvik Granite AS
www.larvik-granite.no

  Storgaten 22, 
3290 Stavern

Tlf. 33 16 53 50

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30

www.gaardsand.no

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

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 99 57 30 00

www.batteri.no
www.haakestad.no

Utleie av stillaser, lifter, minigravere og 
diverse utstyr for bygg og anlegg.

 STEINBRÅTEN 
TRANSPORT AS

Bjørkeveien 1

3158 ANDEBU

Tlf. 97 02 86 74

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

Tlf: 905 93 151
kontor@mageromarina.no

Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

www.mageromarina.no

Graveservice as
Østveien 622, 3145 Tjøme

Tlf: 33 39 15 75
  / 913 68 285 Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

Følg oss på facebook

• Opplag rep og service av båter.
• Rep service av snøscootere.
• Rep service av motoriserte 
   hageredskaper.
• Rep service av ageregater.

Langgrunn , 3186 Horten
Tlf: 33 04 30 00

• Opplag rep og service av båter.
• Rep service av snøscootere.
• Rep service av motoriserte 
   hageredskaper.
• Rep service av ageregater.

Langgrunn , 3186 Horten
Tlf: 33 04 30 00

Vi utfører service og andre 
reparasjoner på ditt kjøretøy.

roger@rsbilservice.no |  www.rsbilservice.no

w w w . s e a g u l l . n o

3189 Horten | Tlf. 33 04 79 30

SKOPPUM MEK. VERKSTED AS

Tverrmyra 8, 3185 Skoppum

Tlf. 33 07 02 26

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

Støtter Sandefjord Røde Kors

Tlf: 33 38 52 59 

www.notteroy-ror.no
Røde Kors Vestfold 

takker annonsørene for den flotte støtten!

H O R T E N

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

Bentsrudveien 14, 3083 Holmestrand
Tlf: 951 83 000 www.vibratec.no

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

 

BROMSVEIEN 23, 3183 HORTEN 
Tlf. 33 04 59 87 

post@knutlangaas.no 
www.knutlangaas.no 

Nedrev. 8 – Bygg 18, 3183 Horten
www.hsr.no

Tverrmyra 3, 3185 Skoppum
www.vbk.no

L A R V I K

L A R V I KL A R D A L

Hagaveien 49, 
3275 Svarstad

www.gjerden-fjellsikring.no

Graving og kranbiltjenester!
Inge Martin Nakjem

mob: 93483452
www.fritzoeengros.no

Bredochs gate 1, 3256 Larvik 
Telefon 33 16 38 00 

www.faugstad-elektro.no 

Kongegata 30, 
3256 Larvik

Tlf: 457 72 891

ANONYM 
ANNONSØR

REF. 546

Færder Elektro AS på Nøtterøy levere et godt håndverk med fokus 
på sikkerhet og gode løsninger etter kundens ønsker og behov!

S A N D E S A N D E F J O R DN Ø T T E R Ø Y

N Ø T T E R Ø Y

N Ø T T E R Ø Y

Bjønnesåsen Bo og 
Aktivitetssenter 

Takker 
Besøkstjenesten

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN 

Kirkeveien 213, 3140 NØTTERØY
Telefon: 33345757

Epost: dag@eventyrhus.no

www.eventyrhus.no
Løkkeåsveien 22B, 3138 Skallestad

Tlf: 924 68 365

Løkkeåsveien 22D,3138 Skallestad
Telefon: 33 35 11 50

www.abt.no

www.nagservice.no

Revetal Gamle Stasjon

Buffet hver torsdag og Søndag kl: 13-18 

Åpningstider:
Mandag – Lørdag: 11.00- 20.00

 Søndag: 13.00 – 20.00

www.revetalgamlestasjon.no
Støtter Røde Kors

Sande kommune
Packaging Norway AS

Lersbrygga 16, 
3070 Sande i Vestfold

Tlf: 33 78 48 50 | www.nefab.no
www.stansefabrikken.no

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene for 

den flotte støtten!

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene for 

den flotte støtten!

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for 
den flotte støtten!

Ark. MNAL Atle Dahl AS
Storgaten 99,  3060 SVELVIK

tlf - 922 90 323   mail - atle@ark-dahl.no

S V E L V I K

S A N D E F J O R D S T O K K E

T J Ø M E

R E  K O M M U N E

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.

D

D

D

D
D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
                  Tlf. 33 47 91 10

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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Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
                  Tlf. 33 47 91 10

Nordre Kullerød 17 C
3241 Sandefjord

www.murmtor.no

 Tryms vei 3 3216 Sandefjord

Tlf: 33 46 71 38

Bjellandveien 14 
3172 Vear 

Tlf: 33 36 51 30 tlf. 33 33 84 53

Tlf: 33 77 30 40 
www.juve.as

ADAX AS
- EN NORSK PRODUSENT

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

Fax 33 77 17 51

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

 post@marineperformance.no

Hvasser Anlegg og 
Transport

Tjønnåsveien 3
3148 Hvasser

Tlf: 468 02 827

Østveien 529
3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

Din leverandør til alt innen båt!
Telefon: +47 33 39 22 60

Ferjeodden 14, 3145 Tjøme

T Ø N S B E R G

Munkegt. 3, 3126 Tønsberg
Tlf. 33 30 00 80 | www.aasvang.no 

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



GAVER MED MENING
Et gavekort er den perfekte julegave

Trenger du et gave til en som har alt, en som 
ikke ønsker seg noe?

Våre mange ulike gavekort passer til enhver anledning, enten 
det er bursdag, jul, bryllup, gave til en kollega m.m. Du kan 

være sikker på at din støtte gjør en forskjell.

Velg blant et bredt utvalg av gavekort, gi en gave som nytter!
Se mer på: gi.rodekors.no

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

www.torolfstenersenas.no 
Støtter Sandefjord Røde Kors

Totalleverandør av regnskapstjenester, 
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering, 
fakturering, 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

Epost: joachim@andersenbakke.no

• GRAVING • SPRENGING • TRANSPORT

Stomperudvn. 25, 3060 Svelvik
Tlf. 33 77 11 15 Mob. 922 68 298
strud-sk@online.no / johnsrud@anlegg.as

Tlf: 995 82 244
Salg og service av 

industri 
og garasjeporter

Tlf: 951 89 120

HORTEN
___________________________

Machine Partner AS
3180 Nykirke 

Tlf. 977 52 112 
___________________________

LARDAL
___________________________

Tømrer Martin Langerud AS
Østsideveien 1040, 3277 Steinsholt

Tlf. 917 23 993 
___________________________

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 
___________________________

Lett-Tak Systemer
3261 Larvik

Tlf. 33 13 28 00
___________________________

TJØME
___________________________

Kjell Kanten Graveservice
Østveien 622, 3145 Tjøme

Tlf: 33 39 15 75
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme

Tlf: 33 30 33 60
___________________________

STOKKE
___________________________

Skalleberg Gartneri
3160 Stokke

Tlf: 33 33 60 41
___________________________

Oxytech AS
3108 Vear

Tlf: 33 36 08 03
___________________________

Vi takker 
alle 

annonsørene 
for den flotte støtten!
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Langeland Landbrukstaksering 
Taksering av landbrukseiendommer på Østlandet  

Salg-Overdragelse-Skifte-Lån-Refinansiering 
 
 

  
 
 

 

TLF: 99 24 75 14 
 

 

 
 

www.landbrukstaksering.com 
Agronom - Takstmann – Bonde 

 
 
 

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

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

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

www.jotron.com

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

  www.jensen.no  

Tor André Vedvik - Telefon: 97 95 95 57 - E-post: tav@selvaagbolig.no
Se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

KALDNES BRYGGE

BO VED SJØEN MIDT I TØNSBERG SENTRUM
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.

Er du Interessert å bo på Kaldnes Brygge?
Ta kontakt eller se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

Illustrasjon

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.

Kom gjerne på besøk for en omvisning!

www.attendo.no/maribu-sykehjem
www.facebook.com/AttendoMaribu/

 
Velkommen!

Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød 
Tlf: 33 35 99 40 - Mob: 92 47 12 01

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

TRENGER
DU CONTAINER?

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

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

og brostein
• Grøntvedlikehold


