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– Dette er en veldig positiv ut-
vikling og bidrar til at vi får flere 
besøksvenner, samtidig som vi får 
flere yngre mennesker som ønsker 
å bidra, og det er spesielt gledelig, 

sier leder av Røde Kors Omsorg i 
Larvik, Joakim Barnholdt Broager. 
Har du hund, og ønsker å bruke 
den til en meningsfylt aktivitet i 
fritiden? Da er Røde Kors sitt kurs 

for besøkshund noe for deg. Etter 
avsluttet kurs og godkjennelse kan 
du bruke hunden din i vår besøks-
tjeneste. Les mer om den nye aktiv-
iteten på side 5 og 6.

Lillemor Mathisen syns det er hyggelig å få besøk av Maja og hunden Minni. Minni ser også ut til å trives for hun syns det er deilig å 
bli klappet og klødd litt bak øret.

Besøkshund - den nye
Røde Kors aktiviteten

GI EN GAVE 
SOM METTER 
Bidra med mat til to barn i Syria i en måned. 
SEND MAT TIL 2272 (120 KR)

GI
 MAT TIL 2 

sms mat
send

(120 kr)
Til          2272

Mange eldre kjenner på ensomhet og isolasjon, samtidig føler også flere yngre seg ensomme. 
Behovet for besøksvenner er stort. Den nye Røde Kors aktiviteten besøkshund har bidratt til at 
mange nå melder seg som frivillige til besøkstjenesten.
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Generalsekretæren har ordet:

Flyktninger og ensomhet
Sosial ekskludering er i ferd med 
å bli et omfattende samfunns-
problem. Hele 1 av 4 er plaget av 
ensomhet. Og nå med den store 
økningen i asylsøkere og flykt-
ninger, får vi enda flere i vårt nær-
miljø som mangler sosiale nett-
verk. Vi må være medmennesker!

Tallet på nyankomne asylsøkere er 
rekordhøyt, og anslagene fra Utlendings-
direktoratet (UDI) øker fra uke til uke. I 
skrivende stund forventer UDI 
25 000 asylsøkere i 2015 og 30 000 i 2016. 
Mange av dem skal etter hvert bosettes 
i norske kommuner, også i Vestfold. Bak 
tallene skjuler det seg enkeltmennesker 
som har flyktet fra familie, venner og alt 
som er kjent og kjært. De må starte livet 
på nytt, og det er krevende uten å kjenne 
språk og kulturelle koder. Ensomheten 
kan fort bli en fiende, og en psykisk be-
lastning på toppen av alt vondt de har 
opplevd i sine hjemland. 

Levekårsundersøkelser viser at innvan-
drere er mer utsatt for ensomhet enn 
resten av befolkningen. Og særlig kvin-
nene, blant annet fordi de oftere står 
utenfor arbeidslivet og har store om-
sorgsoppgaver i hjemmet. De mangler 
sosiale møteplasser. Innvandrerfamiliene 
er dessuten overrepresentert i fattig-
domsstatistikken, noe som kan fører til at 
barna ikke får like muligheter til å være 
med på sosiale aktiviteter som andre 
barn. 

En venn i lokalmiljøet
Veien til integrering går gjennom å tilegne 
seg språket og bli kjent med de kulturelle 
kodene. Integrering skjer ikke av seg selv. 
Det krever overskudd og mot. Men vik-
tigst av alt er å kjenne noen i lokalmiljøet. 
En venn eller en uformell samtalepartner 
betyr mer for en flyktnings innlemmelse i 
samfunnet enn all verdens offentlige inte-
greringstiltak. Her kan vi alle bidra, enten 
som nabo, sambygding eller arbeidskol-
lega - eller som frivillige i Røde Kors. 

Frivilligheten er en arena for menneske-
møter og sosialt samvær. I Vestfold tilbyr 
Røde Kors uformelle møteplasser gjen-
nom åpne hus, middagstreff, barneak-
tiviteter, trim- og aktivitetsgrupper. Disse 
aktivitetene er for alle, ikke bare flykt-
ninger og innvandrere. Røde Kors har 
også egne integreringstiltak for innvan-
drere: gruppebasert norsktrening som 
fungerer som et sosialt treffsted, og flykt-
ningguide der flyktninger med opphold i 
Norge kobles med frivillige støttespiller i 
lokalsamfunnet.

Vi har alle et ansvar for de ufrivillig en-
somme i lokalmiljøet, være seg eldre 
pensjonister, nyskilte aleneforsørgere, 
studenter eller nybosatte flyktninger.  Vi 
må bry oss litt ekstra. Slå av en prat over 
hekken eller i butikken. Invitere en ekstra 
deltaker til fellestrening. Kjøre et ekstra 
barn på fritidsaktivitet. 

Åsne Havnelid

Besøkstjenesten er den største omsorg-
saktiviteten i Røde Kors. Den ble startet 
i 1949 under ledelse av Jens Meinich. 
Hans berømte parole var «Den beste me-
disin for et menneske er et annet men-
neske». Dette er fremdeles grunnsetnin-
gen i Røde Kors Besøkstjeneste.
I Vestfold har vi totalt 10 besøkstjen-
esteavdelinger fordelt over hele fylket, 
med mange frivillige som gjør en utrolig 
innsats for andre, uke etter uke, år etter 
år. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle 
frivillige som bidrar for at andre men-
nesker skal få en bedre hverdag.

Målgruppen er mennesker i alle aldre 
som av ulike årsaker føler behov for 
sosial kontakt. 
Besøksvennene er til hjelp og støtte for 
ensomme unge og eldre, som rett og 
slett ønsker noen å snakke med. 
De besøker folk i private hjem og på in-
stitusjoner. De siste årenes økte satsing 

på Besøkstjenesten har ført til at nye 
tiltak er satt i gang, som for eksempel 
besøkstjeneste med hund. Denne aktiv-
iteten kan bli bedre kjent med i denne 
utgaven av Røde Kors aktuelt.
 
Ny forskning viser at ensomhet kan gå 
ut over helsen og redusere levetiden 
til de eldre. Sosial isolasjon kan være 
helseskadelig viser en studie gjennom-
ført av amerikanske forskere ved Univer-
sity of California. For personer over 70 år 
kan ensomhet bidra til å redusere den 
generelle helsetilstanden og i verstefall 
redusere levealderen.
En undersøkelse gjennomført av Ipsos, 
på oppdrag av Røde Kors, fant at hver 
fjerde nordmann føler seg ensom. Den 
viser også at enslige har mindre sosial 
omgang med familie, venner og kolle-
gaer, og at personer som bor alene er of-
tere ensomme (35 %) enn personer som 
bor sammen med partneren sin (17%). 

Ønsker du å bli besøksvenn og gjøre en 
forskjell for andre? Ta kontakt med Røde 
Kors nær deg eller send sms “VENN” til 
2272, så blir du kontaktet.

Erik Arnesen
Fylkesleder i Vestfold Røde Kors 

Ensomhet er fortsatt tabu

Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid 



Ensomhet rammer ikke grupper, det ram-
mer mennesker. Men, det er økt risiko 
å rammes av ensomhet hvis du havner 
utenfor arbeidslivet, utvikler rusproble-
mer, psykiske helseproblemer, fysisk han-
dikapp eller er i en sårbar livssituasjon. I en 
slik situasjon svarer over halvparten av de 
spurte i undersøkelsen at de kunne trenge 
noen utenom sine nærmeste relasjoner å 
prate med. Røde Kors er et sted folk kan 
vende seg til om de trenger støtte gjen-
nom en tung periode. 
 
Den beste medisin - et annet menneske
Selv om ensomheten over tid har vært 
konstant er det visse varselssignaler som 
vi må ta på alvor. Det er blant ungdom og 
unge voksne ensomheten er størst. Mer 
enn hver tredje person mellom 18 og 29 
år oppgir at de er plaget av ensomhet, og 
de oppgir usikkerhet og redsel som en av 

hovedårsakene. Samtidig som to av fem er 
redde for å bli ensomme.
 
Ensomhet er fortsatt tabu og mange veg-
rer seg for å snakke om egen ensomhet. 
Størst er tabuet blant de mellom 18 og 29 
år. I den yngste aldergruppen oppgir tre av 
ti at de skjuler sin ensomhet.
Ensomhet kan utgjøre en psykisk påkjen-
ning over tid. Følelsen av å oppleve at 
man er helt alene uten noen prate med, er 
tung. Derfor er det viktig at vi bryr oss om 
hverandre. Ta en telefon, inviter noen som 
er alene på kaffe eller med ut på tur. Du vil 
raskt oppdage at det å bry seg betyr uen-
delig mye for den du bryr deg om.
 
Ensomhet i en travel hverdag 
Vår måte å leve på i Norge gir økt materiell 
velstand, men folk har mindre tid til å pleie 
sitt sosiale nettverk, man investerer ikke 

nødvendigvis i sosiale relasjoner. 43% 
oppgir at egen hektisk hverdag er hovedår-
saken til at man kan oppleve ensomhet. 
Dette kan får store konsekvenser den da-
gen man kommer i en sårbar situasjon, blir 
syk, mister jobb, skiller seg eller får andre 
personlige problemer. 
 
Undersøkelsen fra Ipsos og Røde Kors viser 
at nesten hver fjerde nordmann (22%) 
opplever å være plaget av ensomhet. Selv 
om vi som samfunn blir stadig rikere på 
materielle goder er det fortsatt for mange 
som blir stående utenfor og alene. 
Som frivillig i Røde Kors kan du være den 
personen som hjelper en annen gjennom 
en tung tid.
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Vi må bryr oss om hverandre
Den nye ensomheten er ikke 
lett å få øye på, og i ethvert 
nabolag finnes det men-
nesker som må kjempe alene 
med sine problemer og som 
blir syke av ensomhet. Dette 
viser en undersøkelse som 
Røde Kors har fått utført i 
samarbeid med Ipsos MMI.

Tekst og Foto: Norges Røde Kors

Ta en telefon, inviter noen som er alene på kaffe eller med ut på tur. Du vil raskt oppdage at det å bry seg betyr uendelig mye for den du bryr deg om.



Bortsett fra at Solveig sliter med dårlig 
hørsel, er det en svært sprek 92-åring vi 
treffer på Gipø. Hun 
forteller at hun på 
mange måter aller 
helst ville bodd 
hjemme fortsatt, 
men at det er tryg-
gere å bo slik som 
hun gjør nå. Her har 
hun sin egen leilighet 
hvor veggene er fulle 
av familiebilder og 
bilder fra Nordfjord 
hvor hun egentlig kommer fra. Stort sett 
klarer Solveig seg selv, men får blant an-
net middag som hun spiser sammen med 
de andre beboerne hver dag. Det er enkelt 
og ikke minst sosialt. Hun er dessuten hel-
dig som har to sønner i nærheten som er 
flinke til å besøke henne og hjelper til med 
praktiske ting. I tillegg kommer besøks-
vennen Bjørg Skjæggestad cirka hver fjor-
tende dag:
- Det er sjelden vi bare sitter inne og prat-
er som i dag. Vanligvis tar jeg med meg 
Solveig på biltur. Tilfeldighetene skulle 
også ha det til at jeg har leilighet i samme 
hus som en gammel venninne av Solveig. 
Derfor blir Magnhild, som hun heter, som 
regel også med på alle turene våre, sier 
Bjørg.   

Fyller tiden på en meningsfull måte
Bjørg ble ikke med i Røde Kors før for 
rundt to år siden. Da hadde hun lyst til å 
bruke tiden sin til noe meningsfullt:
- Jeg hadde litt tid til gode og da syns jeg 
det kunne være greit bruke tiden på noe 
som føles meningsfylt, og det gjør dette, 
forteller hun.
Turene sammen med Solveig og vennin-
nen varer gjerne to til tre timer og da kjør-

er de rundt til mange forskjellige steder i 
Vestfold. De har vært i Åsgårdstrand, på 

Verdens Ende, i An-
debu og på Furulund 
i Stokke, men de har 
også vært på hand-
letur til OBS eller hatt 
kortere turer hvor de 
har drukket kaffe på 
Teie Torv.
- Det er kjekt å få 
besøk, og det er kjekt 
å komme seg litt 
ut, sier Solveig som 

setter stor pris på at hun har Bjørg som 
besøksvenn og at hun også får se litt til 
den gamle venninnen sin på denne måte.

Snakker om hverdagslige ting
Når vi sitter og prater forteller Solveig at 
hun egentlig kommer fra Nordfjord, men 
at hun flyttet hit rett etter krigen for rundt 
70 år siden. Selv om hun har giftet seg 
og fått barn i Vestfold er det fortsatt Nor-
dfjord hun regner som «hjem». Dit reiser 
hun så ofte hun kan og hun abonnerer 
fortsatt på Firdaposten. 
Jeg spør om de snakker mye om Nord-
fjord når de er på tur sammen:
- Vi snakker nok mest om det vi ser under-
veis på turen, men også om hverdagslige 
ting og om familien. Men vi kommer nok 
ikke utenom å snakke litt om Vestlandet 
og Nordfjord også, smiler den spreke 
92-åringen.
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”          - Det er sjelden 
vi bare sitter inne 
og prater som i dag.

Solveig Solvang (92) får jevnlige besøk av besøksvennen Bjørg Skjæggestad (til høyre). De pleier å reise på bilturer i Vestfold 
når de treffes og tar gjerne med Solveigs venninne også. 

Røde Kors besøkstjeneste

Snakker om hverdagslige ting

Hva er besøks-
tjenesten?

Det er snart to år siden Bjørg Skjæggestad fra Nøtterøy bestemte seg for å bli besøksvenn. 
Nå besøker hun 92 år gamle Solveig Solvang på Gipø Bo- og Behandlingssenter annenhver 
uke. Det setter de pris på begge to.

Besøkstjenesten er et tilbud 
for mennesker som av ulike 
grunner føler seg ensomme 
og ønsker mer kontakt med 
andre. Mange mennesker 
i Norge savner en fortrolig 
venn. Røde Kors besøkstjen-
este bidrar til å gjøre hverda-
gen lettere for flere av dem. 
Ensomheten kjenner ingen 
alder, og det finnes mange 
ensomme blant både eldre 
og yngre. 

Rundt om i landet finnes det flere tusen 
frivillige besøksvenner som besøker 
mennesker både i private hjem og på 
institusjoner. Besøksvennen og den 
som får besøk bestemmer sammen hva 
de skal gjøre; om det er å gå turer eller 
utføre andre sosiale aktiviteter - eller 
bare treffes for å prate. Den ukentlige 
kaffekoppen med en besøksvenn er 
en verdi som vanskelig lar seg beskrive 
eller måle. Besøksvennene lager også 
felles sosiale møteplasser som tilsteln-
inger, turer, utflukter, trimgrupper og 
andre arrangementer.

Hva er Besøkstjenesten?
Som besøksvenn kan du bidra til å gi 
mennesker i alle aldre muligheten
til økt sosial kontakt og hjelpe til å skape 
sosiale nettverk.
Besøkene kan finne sted gjennom en 
-til- en møter i private hjem eller på 
institusjoner. Hva dere gjør sammen 
bestemmer dere selv. Det viktigste er 
at du som besøksvenn er et medmen-
neske og en samtalepartner.

Hvem er du?
Du er mellom 18 og 100 år og har lyst 
til å gjøre en forskjell for et annet men-
neske. Alt du trenger er litt ekstra tid. Vi 
tilbyr deg opplæring før du begynner 
som besøksvenn. Vi gjør vårt beste for å 
finne en som som passer sammen med 
deg.

Hva kan vi gjøre sammen?
Det finnes situasjoner i livet da det er 
godt å vite at det finnes et
menneske som bryr seg om en, og som 
man kan snakke med.
Du og den du besøker kan gå en tur, 
spise sammen, gå til butikken eller an-
dre sosiale aktiviteter. Et menneske kan 
utgjøre en viktig forskjell for andre. Som 
frivillig i Røde Kors kan du være dette 
mennesket. Sammen kan vi hjelpe 
mennesker til å få en bedre hverdag.

Tekst og foto: Tom Backe, Kaldnes Media
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Ungdom hardest rammet av ensomhet: En undersøkelse gjennomført av Røde Kors i 2012 viser at ungdom er den alders-
gruppen som oftest er plaget av ensomhet. 1 av 3 ungdom mellom 18 og 29 år er plaget av ensomhet (37 %) ofte eller av og 
til. Dette er et høyere tall enn i andre aldersgrupper. Dette stemmer også med tidligere levekårsundersøkelser gjennomført 
av Statistisk Sentralbyrå fra 2002 og 2005. Også her kommer det frem at ungdom er mest plaget av ensomhet, og særlig 
utsatt er unge i aldersgruppen 16 – 25. Røde Kors Ungdom er bekymret for at så mange ungdommer føler seg ensomme 
fordi ensomhet er noe av det tyngste et menneske bærer alene. 

Men hva er egentlig ensomhet?
Ensomhet kommer i mange former. 
Man trenger ikke være alene for å føle 
seg ensom. Ensomhet kan handle om at 
man har få eller ingen venner. Men det 
kan også handle om at man ikke føler 
man er inkludert i et fellesskap eller at 
man opplever at man ikke kan betro seg 
eller dele sine innerste tanker med men-
neskene man har rundt seg. Det betyr 
at man for eksempel kan ha 500 venner 
på facebook, men ingen å ringe når 
man virkelig trenger det. Ensomhet er 
heller ikke en permanent tilstand, men 
en følelse man kan få i blant og som kan 
komme og gå. De aller fleste vil kunne si 
at de en eller annen gang i løpet av livet 
har følt på ensomhet.

Ensomhet er vanskelig å snakke om
Ungdom er den aldersgruppen som 

synes det er vanskeligst å snakke om 
ensomhet. I Røde Kors sin undersøkelse 
svarte 25 % av ungdommene at de 
forsøkte å skjule sin egen ensomhet.  En-
somhet er ofte et usynlig problem. Det 
kan være vanskelig å merke om andre 
er plaget av ensomhet og undersøkelser 
viser at det er flere ungdommer enn i an-
dre aldersgrupper som tror de ikke ville 
merket om andre følte seg ensomme. 
Ungdom legger også oftere skylden på 
seg selv når man føler seg ensom. Un-
gdom oppgir ofte usikkerhet og redsel 
som gruer til at de er plaget med en-
somhet. Gjennom Røde Kors sin chatte- 
og samtaletjeneste for barn og unge, 
Kors på halsen, ser vi at mange vender 
pekefingeren mot seg selv år man skal 
finne en forklaring på de vanskelige 
følelsene. ”Hva er galt med meg”? ”Hvor-
for vil ingen være venner med meg?”  

Røde Kors Ungdom ønsker å snakke om 
ensomheten. Det å snakke om det kan 
i seg selv bidra til å minske tabuet som 
mange føler rundt egen ensomhet. I til-
legg kan det være en lettelse å vite at 
man ikke er alene om å føle på ensomhet 
fra tid til annen. 

Vi har alle et ansvar
Røde Kors Ungdom ønsker at ensomhet 
skal ikke være en ensom følelse. Det er 
et felles ansvar å gjøre noe med at noen 
føler seg utenfor. Vi kan alle inkludere!  
Ensomhet er vanskelig å snakke om og 
det er et tabubelagt tema særlig blant 
unge. Røde Kors Ungdom ønsker å 
snakke om ensomhet.
Røde Kors Ungdom ønsker å oppfordre 
alle til å inkludere andre i hverdagen sin. 
Det er ikke så mye som skal til – et ekstra 
smil, invitere noen med på en aktivitet 

eller å huske å ringe noen man ikke har 
ringt på lenge. Her kan alle bidra. 

Når vi inkluderer hverandre og ser 
hverandre skaper vi et varmere samfunn.

Ungdom og ensomhet:

Mange unge føler seg ensomme

 

Ungdom legger ofte skylden på seg selv 
når man føler seg ensom.

Tekst: Norges Røde Kors
Foto: Olav Saltbones
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Besøkstjeneste med hund

Larvik Røde Kors startet opp 
et nytt omsorgstilbud i som-
mer, nemlig en besøkstjeneste 
med hund.

- Besøkstjenesten er den største omsorg-
saktiviteten til Røde Kors og vi har veldig 
mange flinke frivillige som bidrar. Gjen-
nomsnittsalderen på de som er med i 
besøkstjenesten er imidlertid over seksti 
år og som et ledd i å trekke litt yngre kreft-
er inn fant vi ut at besøkstjeneste med 
hund kanskje var noe vi kunne prøve i Lar-
vik også, sier Joakim A. Broager Barnholdt. 
Han er leder av Omsorg i Larvik Røde Kors 
og ansvarlig for gjennomføringen av pros-
jektet besøkstjeneste med hund. 

Eiere og hunder må være trygge på 
hverandre
Det første kurset for hundeeiere og hun-
der ble gjennomført i juni, og her ble hun-
dene utsatt for ting de også kan møte på 
et sykehjem som rullestoler, gåstoler og 
krykker. 
- Det er viktig å vite at dyrene ikke reagerer 
negativt på slike ting som de vil komme til 
å møte, men heller blir vant til dem. Der-
for trente vi på passering av rullestoler i 

korridorer og trente hundene i hvordan 
de kunne hilse på mange personer i en 
gruppe, sier Joakim.
Seks deltok på kurset i tillegg til en instruk-
tør. Hunderase har ingen betydning, det 
er viktigere at hund 
og eier er trygge 
på hverandre og at 
hundene er sosiale 
og snille. Alle hun-
dene på kurset ble 
godkjent.
- Noen er god-
kjent for å gjøre alt, 
noen er godkjent 
for besøk èn til èn, 
noen for å besøke 
grupper, mens enkelte hunder har så mye 
energi at de bare er godkjent for å gå tur.

Sjømannshjemmet i Stavern først ut
I dag har Larvik åtte besøksvenner som 
bruker hund. Noen er på besøk hver uke, 
mens andre er ute på oppdrag med hun-
den sin hver fjortende dag. 
- Sjømannshjemmet i Stavern var først ute 
med å prøve tilbudet med hund og det slo 
an, så nå har vi to faste besøksvenner som 
tar med hundene hit, forklarer Joakim. 
At de er fornøyd med ordningen under-

strekes av en av avdelingslederne på Sjø-
mannshjemmet:
- Vi har gode erfaringer og er veldig posi-
tive til å fortsette med denne ordningen. 
Dialogen vi har med Røde Kors og op-

pfølgingen vi får 
derfra er veldig bra. 
De som kommer 
hit virker også vel-
dig godt informert 
om hva de går til 
når de kommer til 
oss som besøks-
venn, sier Borghild 
Stretere som er 
avdelingsleder ved 
Sjømannshjemmet 

i Stavern.

Vil gjerne bli flere
Interessen for denne besøkstjenesten 
øker etterhvert som tilbudet har blitt bed-
re kjent, så Larvik Røde Kors har hatt fore-
spørsler både fra Stavern Sykehjem og fra 
Byskogen Sykehjem i Larvik.
- Vi trenger flere besøksvenner, og gjerne 
også flere menn. 
Det er bare å ta kontakt med oss, så kan 
vi sette opp et nytt kurs. Sykehjem, insti-
tusjoner eller andre som ønsker å få besøk 

kan enten ta kontakt med Larvik Røde 
Kors direkte, eller ta kontakt via kom-
munen, avslutter Joakim.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Vestfold Røde Kors på:
dk.vestfold@redcross.no

”          - Vi trenger 
flere besøks-
venner, og gjerne 
også flere menn

Tekst og foto: Tom Backe, Kaldnes Media

Joakim A. Broager Barnholdt er leder for Larvik Røde Kors Omsorg og en av initiativtakerne bak oppstart av besøkstjeneste med hund i Larvik. Maja Ervik er en av de frivillige som deltar i 
besøksordningen med hund. Hun forteller at 
hun og hunden Minni blir tatt svært godt imot 
når de besøker dementavdelingen på Sjø-
mannshjemmet i Stavern.

Nedre Langgt. 43
3126 Tønsberg

Tlf. 06001

MEny ButiKKEnE 
på nøttERøy

Meny Skallestad:
Tlf. 33 30 43 40 

Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

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.  



Den franske bulldogen Minni gleder seg 
også veldig, for hun har fått på seg et 
dekken hvor det står Røde Kors Besøks-
hund, og da vet den snart fem år gamle 
damen akkurat hva hun skal. Hun skal 
på besøk med matmor Maja, og sam-
men skal de besøke beboere med de-
mens på Sjømannshjemmet i Stavern.
- Hun puster og peser og kaver seg litt 
opp for hun gleder seg så veldig til å 
komme hit, sier Maja Ervik som var en av 
de første som startet som besøksvenn 
med hund i regi av Larvik Røde Kors.
- Jeg så informasjon om besøkstjeneste 
med hund via Facebook. Det førte til at 
vi meldte oss på et
kurs og var på det første besøket her i 
juli. Det er artig, for til tross for at det 
står skilt om at hunder er forbudt her på 
sykehjemmet, så er vi virkelig velkom-
men og blir tatt kjempegodt i mot, for-
teller Maja.
Maja hadde tenkt på det å være frivillig 
lenge, men ikke gjort noe med det. Når 
hun så denne besøkstjenestevarianten 
var det midt i blinken, for Maja nærmest 

elsker hunder og har to boxere i tillegg 
til Minni.
- Men det er nok Minni som egner seg 
best her, for hun kan ligge på fanget og 
liker veldig godt å bli klappet.

Beboerne lyser opp
- Det er klart jeg ville være med på dette, 
for jeg håper jo 
også at noen kom-
mer og besøker 
meg når jeg blir 
gammel. Jeg syns 
det er hyggelig at 
jeg kan bruke hun-
den til noe nyttig 
og ikke minst at 
andre har så stor 
glede av den, sier 
Maja.
Hun besøker først 
og fremst de med demens som bor på 
Sjømannshjemmet og det er populært:
- Når Minni og jeg skal hit så kommer 
vi nesten ikke gjennom kantina fordi 
alle vil hilse på oss, og beboerne med 

demens setter veldig pris på at vi kom-
mer. Et par av dem har ikke språk, men 
de nærmest lyser opp når vi kommer, og 
det er et tydelig tegn på at Minni og jeg 
er velkomne her, forklarer hun.
- Vi har også gode erfaringer og alle 
medarbeiderne våre er veldig positive 
til denne ordningen, for vi ser at be-

boerne har stor 
glede av dette til-
budet. Dessuten 
treffer nok tilbu-
det best de som 
er aller sykest og 
det er bra, sier 
Borghild Stretere 
som er avdelings-
leder ved Sjø-
mannshjemmet i 
Stavern.

Har mye igjen for det
Maja syns selv at hun har mye igjen for å 
være besøksvenn.
- Jeg syns det er hyggelig å være her og 
treffe de eldre, og dessuten så liker jeg 

godt å hjelpe folk, og det får jeg jo her. 
Når jeg i tillegg kan gjøre det sammen 
med hunden min, så er det ekstra stas. 
At Minni også liker dette så godt er jo 
også artig. Noen ganger blir hun faktisk 
så oppspilt og glad at hun må roe seg litt 
ned etter at vi har vært her. Hvis hunden 
ikke hadde likt det så kunne vi ikke ha 
vært med på dette. Jeg syns flere skulle 
prøve seg som besøksvenn med hund, 
for det gir mye, sier Maja. 

Tekst og foto: Tom Backe, Kaldnes Media
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Det er hyggelig å bruke 
hunden til noe nyttig
- Alle syns det er så hyggelig når jeg og Minni kommer, så vi blir tatt kjempegodt i mot. En av de med demens her gledet 
seg så mye til at vi skulle komme at hun ikke klarte å spise maten sin, forteller besøksvennen Maja Ervik.

Lillemor Mathisen syns det er hyggelig å få besøk av Maja og hunden Minni. Minni ser også ut til å trives for hun syns det er deilig å bli klappet og klødd litt bak øret.

”          - Vi kommer 
nesten ikke 
gjennom kantina 
fordi alle vil hilse 
på oss
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tjølling 
Bil & Båt AS

3280 Tjodalyng
Båtopplag • Service • Reparasjoner

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

Fokserødv. 30
3241 Sandefjord
Tlf. 33 51 39 13

SKOPPUM MEK. VERKSTED AS

Tverrmyra 8, 3185 Skoppum

Tlf. 33 07 02 26STOKKE
www.arnebrekke.no

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

Andebu Bulk 
Transport AS

Bjørkeveien 1

3158 ANDEBU

Tlf. 97 02 86 74

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

post@agilkompetanse.no

Matbørsen
3160 Stokke

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

3160 Stokke
Tlf. 33 33 60 41

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

Grøtåslia 3, 3178 Våle
Tlf. 33 06 32 41
www.askjer.no

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

Støtter Sandefjord Røde Kors

  Storgaten 22, 
3290 Stavern

Tlf. 33 16 53 50

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 40 31     

www.tun.no

Humleveien 43, 
3172 Vear 

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

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

Man-Lør 06.00 - 24.00

MurMester 

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

BORGHEIM
Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 99 57 30 00

Raveien 269 
3220 Sandefjord
Tlf. 33 45 17 05

www.skiferthorsen.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

Sletterødveien 11B
3180 Nykirke

www.groteig.no
Kopstadveien 19b 

3180 Nykirke

www.groteig.no

EVEN CUDRIO AS
Barkåkervn 47, 
3157 Barkåker

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

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

k.lang@online.no

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 37 37

www.okonomihuset-tonsberg.no

Møllegt. 9,
3111 Tønsberg

Tlf. 03000

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

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

3160 Stokke
Tlf. 33 63 33 00

tlf. 33 33 84 53

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

www.fritzoeengros.no Tlf. 99 10 48 00

Retail AS
Wirgenesv. 1, 
3157 Barkåker

tlf. 33 34 94 00

Tlf: 33 02 00 80

www.multiluft.no

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

Røde Kors Vestfold takker annonsørene 
for den flotte støtten!

L A R V I K

H O R T E N

S A N D E F J O R DN ø T T E R ø y

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene 

for den flotte støtten!

S V E L V I KS T O K K E

T ø N S B E R G

T J ø M E

V Å L E

Tlf. 33 07 12 80
Tomtegata 2
3183 Horten

BYGGMESTER

OLE DØVIK
3178 Våle

E-mail: 
oledovik@hotmail.com

Støtter Røde Kors

Bjønnesåsen Bo og 
Behandlingssenter 

Takker 
Besøkstjenesten 

Borreveien
Tlf: 33 08 49 00 

Kiwi Svelvik Senter
Storgt. 35,3060 Svelvik

Tlf. 33 77 30 03
Fax. 33 77 30 04

Bayer AS
Treidenveien 14

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04 

Butikk og verksted 
Hvittingfossvn. 153 

Holmestrand

Industrigt. 2, 
3060 Svelvik

Tlf. 33 77 23 79

www.vibratec.no

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

S T O K K E

T ø N S B E R G

Bankløkka 9 A, 3183 Horten 
Tlf: 33 04 19 55 

www.kramek.no

 
 Storgata 64, 3182 Horten 

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

   

3182 Horten
Telefon: 33 03 99 78

LR transport AS
Føykåsveien 8 

3213 Sandefjord
Telefon 33 47 29 90

REVETAL - GRAN VVS AS

Østerøyveien 33 
3236 Sandefjord
Tlf. 33 45 50 65

www.torpelektro.noRøde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!



Gjekstadveien 5, 3218 SandefjordGjekstadveien 6, 3218 Sandefjord

Bygg- og tømrermester

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

tankrensing, olje- og spesialavfall
reservatv. 6, 3118 tønsberg

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

Kongsberg Maritime
Pb. 11, 3191 Horten

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

Holland Boring AS
Studsrødveien 65, 3153 Tolvsrød

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

Finn oss på Facebook: Holland Boring AS

Utleie av lagercontainere.
Utsett og opptak av båter.

e-post: 
thovlewi@gmail.com

www.norautron.com - Nedrevei 8, Horten - Tel +47 33 03 04 00

Mekanisk produksjon 
og sponfraskillende 

bearbeiding

SeMonTSeMonTAS

Kabelkonfeksjonering

Tom Egil Svartsund - 45 83 09 29
Børre Jul-Larsen - 41 57 24 74

Bromsveien 19
3183 Horten

www.semont.no

Nordre Enggate 13, 
3187 Horten

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

Åsgårdstrandv. 359, 3179 Åsgårdstrand

Tlf.   33 35 44 00
Fax. 33 35 44 50

Nedre Langgt. 37

3120 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

TRENGER
DU CONTAINER?

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

www.safenor.no

Skala Prosjekt as
Nedre vei 4 
3183 Horten

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!



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

Totalleverandør av tak, fasader og boligventilasjon

Tlf: 91 32 50 45

Tlf: 33 30 30 00

e-post: 
havnatjome@scandichotels.com 

www.scandichotels.no

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE – NÆRINGSTOMTER TIL SALGS
NYE BOLIGER TIL SALGS

www.formateiendom.no

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

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

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

Advokathuset
Tønsberg AS

Telefon: 33 01 87 60
Strafferett • Bistandsadvokat • Forsvarer

Barnevernsrett • Samvær • Barnefordeling
Håkon Gamlesgt. 6, 3111 Tønsberg

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®

HOLMESTRAND
___________________________

Cubus
3081 Holmestrand

Tlf. 33 05 10 78
___________________________

HORTEN
___________________________

Seagull AS
3189 Horten

Tlf. 33 04 79 30
___________________________

Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16
___________________________

Aasgardstrand Bygg AS
3179 Åsgårdstrand

Tlf. 92 26 03 00
___________________________

LARVIK
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

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

SANDEFJORD
___________________________

Tannklinikken Marisol AS
Dronningensgate 12, 3211 Sandefjord

Tlf. 33 46 61 33 
tannklinikken@marisol.nhn.no

___________________________

Mektronikk AS
Hågasletta 5, 3236 Sandefjord

Tlf. 33 46 49 90 - www.mektronikk.no
___________________________

Vi takker annonseørene 
for den flotte støtten!

DISCOVER THE ROUTE THAT IS 
BOTH SAFE AND EFFICIENT

SCALABLE SOLUTIONS ENABLE YOU TO GET THE MOST FROM EVERY VOYAGE

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

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

www.km.kongsberg.com

MARINE TRANSPORTATION

THE FULL PICTURE

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene for 

den flotte støtten!



Friheten til å velge

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 
3110 Tønsberg 
Tlf. 33 01 86 00

Hverdager 09-20
Lørdager 09-18

www.xpert.no

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

Din totalleverandør av elektro-, tele-, og datatjenester

Din lokale elektriker

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

33 45 66 21

Telefon: 33 34 55 50
Døgnvakt: 980 99 000
olafb@terjesen.no
www.terjesen.no

Godt 
utvalg til baderommet

Pusse opp 
badet?Vi tar totalansvaret         for prosjektering             og utførelse

STOKKE
___________________________

Dahlen Brødrene AS
3172 Vear

Tlf. 33 33 26 54
___________________________

Reol-Consult AS
3108 Vear

Tlf. 33 36 55 80
___________________________

Oxytech AS
3108 Vear

Tlf. 33 36 08 03
___________________________

Bergans Mekanikk AS
3160 Stokke

Tlf. 33 33 50 83
___________________________

TJøME
___________________________

Tjøme Rørservice AS
3145 Tjøme

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

Røde Kors Vestfold takker 
annonsørene for den flotte 

støtten!



“Alt jeg ønsker meg er et trygt hjem”
Nawid er  13 år  og har  f lyk tet f ra kr ig  og uro i  h jemlandet .  Han s l i ter  med vonde 
minner f ra kr igen og fra en f luk t  g jennom Europa uten nære omsorgspersoner. 
Han er  en g lad gut t  som l iker  å  være sammen med venner og å spi l le  fotbal l , 
men mest av alt  v i l  han g jøre det bra på skolen,  s l ik  at  han får  seg jobb og en 
t r ygg framt id.

Mange barn har  kommet alene som f lyk tninger  t i l  Norge,  og t renger et  fosterh jem 
å bo i .  V i l  du h jelpe?

Kontak t d in lokale fosterh jemst jenste 
på t lf.  466 18 100 el ler  les mer på 
fosterh jem.no 

Illustrasjonsfoto


