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Fotograf: Vegar Samestad Hansen
Bildet er tatt under årets nasjonale RØFF camp i Lardal.

Røde Kors i Vestfold har flere aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Vi vil her sette
søkelyset på våre aktiviteter BARK og RØFF som er med på å lære de unge om
friluftsliv og førstehjelp. Fellesverket er et ungdomshus som gir gratis aktiviteter til
alle i alderen 13-25 år. Les mer om disse aktivitetene i dette nummeret.

Les mer på side 5.

Wittusen & Jensen Foto: ICRC

Hjelp barna på flukt
fra volden i Myanmar

RØFF camp 2017

Tusenvis er syke og skadde. Gi helsehjelp,
mat og rent vann nå!

Send SYKEHUS til 2272 (250 kr)
VIPPS til 2272 (valgfri sum)

Fellesverket i
Tønsberg – et sted
for ALL ungdom
Les mer på side 6.
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Røde Kors aktuelt
Den første er alle våre tillitsvalgte og medlemmer som
utgjør en forskjell hver eneste dag til grupper som
trenger oss. Dette er en jobb det står stor respekt av,
enten det er i en profilert gruppe tilhørende hjelpekorps
eller i våre omsorgstjenester.
Vi er nå ca. 6500 medlemmer i Vestfold Røde Kors. 1/3 av
disse eller ca. 2250 er aktive frivillige som utfører mange
hundre timer hver dag hele året!
Dette står det respekt av!
Røde Kors har akkurat kommet ut med Sosial Puls i
samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Her fremkommer
det svakheter som vi alle må stå sammen om å løse til
beste for de vi har rundt oss. Det være seg personer
som er rusavhengig, barn som utsettes for mobbing
eller omsorgssvikt, asylsøkere, særlig barn som har
fått avslag, eldre med og uten demens, i sykehjem og
personer med psykiske lidelser.

Det er med stor begeistring jeg setter meg ned og
skriver denne spalte, vi har i oktober gjennomført vårt
Landsmøte hvor mange av våre tillitsvalgte fikk en stor
porsjon vitamininnsprøytning. Det være seg fra vår
nyvalgte president Robert Mood eller vår avgåtte Sven
Mollekleiv og som det ble sagt fra de begge, vi er alle
frivillige.

Tema:
Vi satser på
barn
og unge

Som nyvalgt leder i Vestfold Røde Kors vil jeg i min første
lederspalte rette en stor takk til to “grupper”.

Den andre gruppen er en stor takk til våre sponsorer,
det være seg den som trykker på Røde Kors knappen
for panteflasker PANTO og til våre faste som gir sin annonsestøtte eller støtte på andre måter. Dette er kjært
tilkomne midler som vi gjenskaper i aktivitet på over 50
forskjellige områder bare her i Vestfold.
Tusen takk til hver og enkelt av dere!
La oss sammen gjøre Vestfold og verden til et varmere
samfunn, støtt Røde Kors!
Reidar Falkensten,
fylkesleder i Vestfold Røde Kors
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Kors på halsen
Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan
snakke om det de har på hjertet.
Kors på halsen søker å være en trygg støttespiller i barn og unges hverdag. Målet er at de som kontakter
Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett. Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en
vanskelig situasjon.
Barn og unge kan ringe gratis på 800 333 21 (mandag-fredag) kl. 14-20, skrive e-post eller chatte på
www.korspahalsen.no (tirsdag-torsdag kl 17-20). Kors på halsen har også et nettforum hvor unge støtter
andre unge.
De voksne som svarer er frivillige i Røde Kors og er anonyme for dem som tar kontakt. De har fått
opplæring i hvordan man skal lytte til og snakke med barn og unge.
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Ny president i
Norges Røde Kors
Robert Mood melde seg som frivillig i Røde Kors med
ein gong han hadde hengt frå seg uniforma. Han vil gje
tilbake til dei norske nærmiljøa etter fleire tiår i Forsvaret
og utanlands.
Av: Maria Pile Svåsand

- Eg har vel vore ein hemmeleg beundrar av Røde Kors i 40 år, og etter at
eg gjekk ut av uniforma i fjor var noko
av det fyrste eg gjorde å melde meg
som flyktningguide i lokalforeininga i
Oppegård, seier Robert Mood.
Eitt år seinare er han nyvald president i
organisasjonen. Den blå FN-baretten er
bytt ut med ein grå sixpence, og han har
travle dagar med besøk ute i lokalforeiningar og distrikt i heile Noreg.
- Frivilligheit er det finaste og viktigaste
som finns, det har eg sett både her
heime og i resten av verda, seier Robert
Mood.
Vil gi tilbake
Han er innom anekdotar frå Kosovo,
Libanon, Afghanistan og Syria når han
fortel om korleis han ser på frivilligheit
og rolla Røde Kors har også her heime.
Ideen om at humanitært arbeid kunne
vere fortsetjinga etter den militære
karrieren, kom i selskap av ei rekke
styrkesjefar frå FN-operasjonar verda
over i India for nokre år sidan.
- Eg hadde byrja å tenke litt på kva eg
skulle gjere etter at uniformstida var
over, og på denne konferansen i New
Delhi snakka fleire om kva me ville
etterpå. Me såg oss alle som privilegerte
som har fått vore med på fantastiske
operasjonar og sett verda på oppdrag
for ein god arbeidsgjevar. Særskilt dei
indiske generalane fortalte om ein sterk
tradisjon for å sjå seg om etter ein måte
å gje tilbake på, å gjere ein innsats for
ideelle organisasjonar i nærområdet
sitt, det gav meg noko å tenke på, fortel
Mood.
I forsvaret vert ein pensjonert seinast
som 60-åring, og for Mood var det ikkje
eit alternativ å bruke det nye tilværet til
å ha fri. Då ideen om å engasjere seg i
humanitært arbeid hadde mogna, var
Røde Kors den organisasjonen som fall
naturleg.
- Eg har sett den raude krossen på fjellet,
på sjøen og i nærmiljøet sidan eg var
liten. Seinare har eg sett det arbeidet
organisasjonen gjer internasjonalt, og
hatt moglegheit til å samarbeide tett

med Røde Halvmåne som leiar for den
uvæpna observatørstyrken der, seier
han.
I tillegg fortel han at engasjementet
til den førre presidenten, Sven Mollekleiv, har smitta då dei to har møttest
gjennom åra.
Frivilligheita gir tryggheit
Erfaringane etter 40 år i forsvaret og i
FN kjem heile tida fram. På besøk hos
Flyktningkompis i Bærum møter han
jenter frå Somalia, og kjenner godt til
området dei er frå. Han kan litt arabisk,
og då han var flyktningguide for ein ung
gut frå Syria, hadde dei mykje felles og
kjennskap til dei plassane den andre
hadde vore.

funnet. Under eit intervju på talkshowet
Lindmo, snakkar om kor viktig det er å
vere merksam på elefantane i rommet,
og dei har me mange av. Han håpar å
kunne skape større merksemd rundt
nokre av dei.

forståing. Røde Kors si rolle som fyrste
responder vil nok berre verte viktigare.
Særskilt trur han det vil verte eit større
behov for Røde Kors sitt beredskapsarbeid og den lokale forståinga som følgje
av nye og ukjende utfordringar.

- Ein av dei viktigaste røystene Røde Kors
må fortsette å vere, er den som tydeleg
påpeikar at det ikkje er éi gruppe eller
ein religion som er ein fare eller eit
problem. Det er ekstremismen som er
utfordringa, uansett utspring. Det må
alltid vere tydeleg at det ikkje finst eit
dei og eit vi, men at det er menneske
det er snakk om. Mødrer, fedrar, born og
kjærastar.

- Me har allereie demonstrert den kapasiteten me har, om det er flaum i Odda
eller brann i Lærdal. Framover vil det nok
verte meir ekstremvêr, fleire katastrofar,
og då ert Røde Kors enda viktigare.
Heile Skam på to veker
No jobbar Mood for å verte kjent med
organisasjonen, og med menneska i
den.

Fascinerande historiene frå felt eit samtaleemne som fengslar dei fleste. Og
Mood meiner det er fellespunkt mellom
arbeidet i lokalt Røde Kors og som leiar
i militæret.

Vidare er han oppteken av at debattar
må nyanserast. Eit døme er flyktningspørsmålet, kor ein kan få inntrykk av at
det berre finns to sider: Dei som berre vil
gje omsorg ta imot så mange som råd
er, og dei som vil setje opp gjerder langs
grensene.

- Det er berre i dårlege filmar at militæret berre handlar om makt og våpen,
i røynda er det samarbeid og humanitet
som er viktig. For norske soldatar er dei
største heltane dei som klarar å løyse
vanskelege situasjonar utan å løyse
skot, seier han.

- Ein kan få inntrykk av at det er ein
motsetnad mellom omsorg og krav, det
er det jo ikkje. Me treng ein reflektert
samtale rundt det at det å setje krav og
å vise omsorg er to sider av same sak, og
det trur eg me i Røde Kors skal klare å
stå støtt i.

Han viser til at det er eit samarbeid
mellom etatar som politi, brannvesen
og det frivillige som får eit samfunn til
å fungere, om det er i Kosovo, i Libanon
eller i Noreg.

Røde Kors sitt beredskapsarbeid
enda viktigare
I månadane framover vil han besøke så
mange deler av Røde Kors som mogleg,
og er allereie godt i gang. Med eit
populært besøk på Røde Kors-samlinga
på Stord i november som ein del av
turneen. Ein treng ikkje vere redd for at
den tidlegare FN-observatøren ikkje føl
med her heime.

- Frivilligheita skapar eit fellesskap som
gir tryggheit og tillit i eit lokalsamfunn.
Har ein treft på folk gjennom frivillig
arbeid, er det langt lettare å handtere
det dersom det skulle oppstå spenningar seinare. Frivillig arbeid er noko
av ryggrada i samfunnet og ein av dei
viktigaste styrkane i det, anten det lokalsamfunnet er på Grünerløkka, i Syria,
i Kautokeino eller i Sandviken.
Elefantane i rommet
Han har mykje på seg, og han er heile
tida fokusert. Tenker seg om før han
snakkar, og er tydeleg i alt han seier. I
fjor fekk han Fritt Ord sin pris for å sitt
ytringsmot om Forsvaret si rolle i sam-

- Det er her i Noreg eg har størst fokus
akkurat no, sjølv om me sjølvsagt gjer
ein enorm innsats ute også, seier han.
Her heime var han tidlegare i år ute
i media og kritiserte beredskapen i
Noreg. Han trur den rolla Røde Kors har
på det feltet berre vil verte viktigare.
- Noko av årsakene til det er at me får
mindre lokalt politi, heimevernet blir
mindre og beredskapen er meir basert
på respons enn på lokal situasjons-

- Eg fekk beskjed av Røde Kors Ungdom
at eg måtte sjå Skam, så no har eg sett
alle fire sesongane på to veker. Favorittane mine er Sana og Isak, dei er ekte
heltar. Både det å vere ung, muslim og
ei sterk og tydeleg jente og å vere ope
homofil er personar og stemmer me
treng å høyre og å sjå.
Robert Mood vert nok også ei stemme
me skal få høyre og sjå framover. Og
sånn heilt til sist, det uttalast Mod.

- Namnet er ikkje så eksotisk som det
høyrest ut, men det ar vore veldig praktisk i utlandet, seier Mood.

Robert Mood

•

Norsk offiser, generalløytnant
og har vore generalinspektør
for Hæren.

•

Var sjef for FN sine observatørstyrker i Syria i 2012

•

Har vore sjef for FN sitt observatørkorps i Midtausten.

•

Fekk Fritt Ord sin pris i 2016
for å ha «vist stort ytringsmot
i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.»

•

Vart pensjonert frå Forsvaret
i 2016, og starta som flyktningguide i Oppegård Røde
Kors same år.

•

6. oktober vart han einstemmig vald til ny president
i Norges Røde Kors.
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Røde Kors aktuelt

Bildet er fra en av 4 BARK grupper i Larvik. Her ser vi barna får undervisning i førstehjelp.

Barn lærer om førstehjelp og friluftsliv
Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land med en av verdens best utbygde velferdsstater. Men mange
opplever en barndom og en ungdomstid preget av store utfordringer. Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølgingen
som kreves hjemmefra for å delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som forhindrer deltagelse
i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange barn og unge føler seg ensomme og utenfor fellesskapet, og Røde Kors ser et
tydelig behov for forebyggende tiltak for å trygge barn og unges oppvekstsvilkår. I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro,
mangfold og mestring ute i det fri. Dette er et av aktivitetstilbudene som omsorgsfeltet i Røde Kors har for barn og unge. RØFF
står for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp og denne aktiviteten ligger under hjelpekorpset.

Vildetekst?

BARK
Bark er en møteplass med aktiviteter for
barn i barneskolealder og skal være en
arena for sosial og kulturell inkludering.
Det legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få
nye venner og utvikle sosiale nettverk.

I BARK skjer de fleste aktivitetene
utendørs, og barna lærer hvordan de
kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg
og aktiv måte. BARK handler om å legge
til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

RØFF
RØFF er et tilbud til ungdom, i ungdomsskole alder (13 – 17 år), som vil
drive friluftsliv og lære førstehjelp og
redning. Her får du minneverdige år
gjennom mestrings- og naturopplevelser, i fellesskap og samarbeid med andre,
og tro på egne evner og trygghet til å
ta ansvar, gjennom praktisk øving, ledertrening og instruktørerfaringer.

gene og distriktskontoret i Røde Kors
satser derimot stort på å opprette flere
grupper, og RØFF er i oppstartsfasen i
både Tønsberg og Horten.

Per dagens dato finner du BARK grupper
i Sandefjord og Larvik, og RØFF grupper
i Re, Lardal og Tjøme. Lokalforenin-

I tillegg til aktivitetsgruppene har Røde
Kors flere andre sentrale tilbud rettet
mot barn og unge som leksehjelp og
ferie for alle.
For mer informasjon ta kontakt med din
lokalforening eller
eivind.hanche-olsen@redcross.no.
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Vestfold og Lardal var vertskap for årets nasjonale RØFF camp.

RØFF camp 2017
Onsdag den 9. august møttes 170 spente ungdom og voksne til åpningen av årets nasjonale RØFF camp i Kjærra
Fossepark, Lardal. En god blanding av lokalforeninger var representert på campen, fra Vikna i nord til Stord i vest og
Egersund i Sør. Leirplasser ble etablert, og innen kvelden hadde en god samling av lavvotelt og ungdom spredd seg
utover området.
Tekst: Eivind Hanche-Olsen
Foto: Vegar Samestad Hansen
Onsdag den 9. august møttes 170
spente ungdom og voksne til åpningen
av årets nasjonale RØFF camp i Kjærra
Fossepark, Lardal. En god blanding
av lokalforeninger var representert
på campen, fra Vikna i nord til Stord i
vest og Egersund i Sør. Leirplasser ble
etablert, og innen kvelden hadde en
god samling av lavvotelt og ungdom
spredd seg utover området.

nredding, rappellering, kart og kompass,
førstehjelp, fisking og ringløype. På
fredagen fikk ungdommen lov til å
boltre seg i Høyt og Lavt parken som
ligger noen hundre meter campen. Det
var selveste Bernt Apeland, generalsekretæren i Røde Kors, som stod for
åpningen av denne dagen ved å hoppe
ut fra Himmelfallet, lokalisert 35 meter
over bakken.

ungdommer, som reiste hjem på
søndag.

I dagene frem mot søndagen fikk ungdommene testet sine frilufts – og
førstehjelpskunnskaper innenfor diverse
aktiviteter. Det var lagt opp til kurs i van-

På lørdagskveld var det duket for avslutning med forskjellige kåringer etterfulgt av musikk og dans. Det var en
gjeng med slitne, men veldig fornøyde

Både BARK (Barnas Røde Kors) og RØFF
(Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp)
eksisterer i flere av Vestfolds kommuner.
Aktivitetene er gratis og drives av

Et unikt tilbud for barn og unge i Vestfold
Har du barn i barneskolealder eller
ungdom under 18 år som liker å være
aktive, kreative og sosiale? Da har du
kanskje ikke hørt om de unike aktivitetene som eksisterer innenfor Røde Kors
for disse målgruppene?

dyktige frivillige. Her kreves det ingen
dugnadstimer fra foreldre eller betaling
for opplevelser.

Ikke alle ønsker å tilbringe fritiden sin
innenfor den organiserte idretten, og
trenger et annet tilbud. Røde kors sine
aktiviteter for barn og unge tar sikte på
å omfavne alle. Dette er kanskje spesielt
viktig for de som ikke har en fast ukentlig
møteplass for selvutvikling, mestring og
muligheten for å møte nye venner.

Røff og Bark søker aktivitetsledere
Vi ønsker å utvide aktivitetstilbudet for barn og unge i Vestfold. For å få til dette trenger vi flere aktivitetsledere.
Ønsker du å bruke naturen som en arena for læring og mestring, og trives med å jobbe med barn eller ungdom, er
BARK og RØFF stedet for deg.
For å melde din interesse ta kontakt med din lokalforening eller send en e-post til eivind.hanche-olsen@redcross.no

RØFF

RØDE KORS
FRILUFTSLIV OG
FØRSTEHJELP
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Fellesverket i Tønsberg – et sted for ALL ungdom
Fellesverket – aktivitetshus for ungdom i Tollbodgaten 14

3 av de frivillige på Fellesverket i Tønsberg: Espen Lee Hansen, Odd Martin Markussen og Amir Kanaan

Kaffe og kortspill i en hyggelig krok på Fellesverket.

2016 startet Røde Kors en nasjonal satsing på ungdomsarenaer. Satsingen fikk navnet Fellesverket og består av ungdomshus i
flere byer i Norge, med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13–25 år. Fellesverket er et positivt tiltak som forteller historier om
mestring, læring og inspirerende aktiviteter for og med ungdom. Det handler om å samle gode aktiviteter for ungdom under ett
tak, og bli en tydeligere aktør overfor målgruppen og lokalsamfunnet for øvrig. Målet er at dette etterhvert blir en organisering av
oppvekstaktiviteter som flere lokale ledd ønsker å satse på

1.

Om Fellesverket
Fellesverket finnes i dag i åtte byer i dag
med til sammen 11 hus; Trondheim,
Ålesund, Bergen, Porsgrunn, Tønsberg,
Drammen, Sandvika og Oslo (fire ressurssentre). Tilhører du målgruppen er
du velkommen inn i alle Fellesverkene
i landet! De ulike husene tilbyr ulike
aktiviteter, men noen faste aktiviteter
finnes i alle hus:
Åpen møteplass for ungdom
Dette er et sted der ungdom møtes for
å henge, snakke og spille – med trygge
voksne til stede. Møteplassen er en
mangfoldig, hyggelig og sosial arena,
full av liv. Her kan du spille air hockey,
bordtennis og PlayStation, vi har også
aktivitetsrom med mange muligheter.

2.

3.

Gatemegling
På Fellesverket kan ungdom få kurs i
Gatemegling. Gjennom Gatemegling
får ungdommene verktøy til å håndtere
egne konflikter og andres konflikter på
en ikke-voldelig og konstruktiv måte.
Slik skal ungdom bli utrustet til å bli
«fredsarbeidere» i sine egne miljøer.
Leksehjelp
Fellesverket tilbyr alle elever i ungdomog videregående skole leksehjelp. Leksehjelpstilbud er først og fremst en
møteplass for mestring og motivasjon,
der frivillige leksehjelpere legger til rette
for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er
i tillegg en viktig sosial arena der barn
og unge knytter kontakter og skaper
sosiale nettverk på tvers av klassetrinn,
bakgrunn og generasjoner.
Arbeidstrening
Fellesverket tilbyr arbeidstrening for

4.
1. Thomas Berntsen er utkledd for anledningen
2. Andrea Mehus prøvesmaker dagens gulrotsuppe.
3. De 2 16-åringene Sarah Hamdan og
Gabriele Satkauskaite koser seg i kaféen.
4. Frivilliggruppa på Fellesverket.

ungdom. Her har de mulighet til å få
verdifull erfaring og arbeidstrening som
kan bidra til å styrke deres CV, få gode
referanser og gjøre ungdommene mer
attraktive på arbeidsmarkedet.
Tønsberg har et bredt tilbud
Helena Bisgaard som er prosjektleder
for Fellesverket i Tønsberg kan fortelle
at i tillegg til de ovennevnte aktivitetene
kan Fellesverket tilby: ulike workshops,
kinobesøk, bowling, lazertag, dansekurs, hytteturer, jentegruppe, utflukter
i Vestfold og Oslo, Tusenfryd, museumsbesøk, bydag i Tønsberg, konsert,
juleshow, quiz og komkurranser. Røde
Kors Ungdom er også innom og arrangerer aktiviteter som OL-dag, juleverksted og kvinnedag. Her er det virkelig
noe for enhver smak!
Alle aktivter er gratis. Gratis er også en
middag og kaffe, mens ekstra middagsporsjoner koster et lite beløp. Takket
være støtte fra Gjensidigestiftelsen vil
all mat og kaffe være gratis etter jul.
MøllerGruppen er fast samarbeidspartner til Fellesverket, men det var BUFDIRs
storbymidler som gjorde det mulig å
starte dette tilbudet. (BUFDIR = Barne,
ungdoms og familiedirektoratet). I
sommer kunne Fellesverket i Tønsberg
utvide lokalene med god støtte fra
Sparebankstiftelsen. Dette ga ungdommene ekstra lokaler og mulighet
til å starte kafédriften som i dag er
veldig populær. Oppussingen av de nye
lokalene ble selvsagt utført av ungdommene på dugnad.
Vi har snakket med 18 år gamle Andrea
Mehus som har vært i praksisplass på
Fellesverket i Tønsberg siden høstferien.

Til daglig er hun elev ved Nøtterøy vgs.
der praksis inngår som et ledd i utdannelsen hun har påbegynt. Hun er veldig
fornøyd med at Fellesverket dukket opp
som et alternativ og her er hun nå hver
tirsdag. Hennes oppgaver går ut på å
lage mat, snakke med ungdommene og
gi dem en kontaktperson de kan stole
på.
På menyen i dag står gulrotsuppe og
foccacia. Foccacia er Andreas spesialitet som hun har tatt med seg inn på
menyen. Dagens suppe er kanskje valgt
fordi fargen passer godt til kveldens Halloween-feiring? Andrea trives så godt
her at hun kan tenke seg å fortsette
som vanlig besøkende når praksisperioden er ferdig til sommeren. Hun
skulle virkelig ønske at hun hadde hatt
et lignende tilbud når hun var yngre og
hun vil anbefale dette til alle. Andrea er
for ung til å fortsette som frivillig voksen
– til det må hun være minst 20 år. En
som derimot er gammel nok er Thomas
Berntsen med sine 38 år. Han har vært
med siden august og fant Fellesverket via frivillig.no da han var på leting
etter en mulighet til å være enda mere
til nytte i samfunnet. Til daglig jobber
han som miljøterapeut i en privat institusjon i Østfold, mens fritiden benyttes
på ungdommene her i Vestfold. Han er
psykologutdannet med arbeidserfaring
som skolepsykolog og i barnevernet.
Nå bruker han sin kunnskap og erfaring
som er god voksenkontakt her og poengterer hvor viktig det å ha et så åpent
og inkluderende tilbud som Fellesverket.
Av: Hilde Solberg

Bakgrunnen for nasjonal satsing på ungdomsarenaer
Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom.
Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et
udekket behov for væresteder der ungdom først og fremst
kan få være ungdom. Samtidig ser vi at forskjellene i Norge
blir større, og flere og flere barn og unge vokser opp i familier
med lav inntekt.

Gratis lavterskeltilbud som favner bredt og som ikke virker
stigmatiserende er derfor viktig. Frafall i skolen er økende
og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole.
Vi ønsker derfor å satse mer på aktiviteter som bidrar til å
motvirke dette og gir ungdom erfaring og opplevelser av
mestring og utvikling.

Røde Kors aktuelt
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Har du hjerte for ungdom og erfaring med
matlaging eller kafé?
Fellesverket søker voksne veiledere.
Tønsberg Røde Kors- Fellesverket
Fellesverket gir ungdom en ny mulighet. Vi tilbyr arbeidstrening gjennom Oppfølgingstjenesten. Nå søker vi deg
som har erfaring med matlaging og eller fra kafé og som kan tenke deg å veilede ungdom på vårt kjøkken med;
sunn mat, hygiene, kjøkkenrutiner og service
Vi trenger frivillige til å:
Veilede ungdom i matlaging og kafédrift
Når og hvor?
• Ca. 5 timer i uka på dagtid, hver uke
eller annen hver.
• Tollbodgaten 14, Tønsberg
Hvordan organiseres oppgavene?
Oppgaven organiseres i samarbeid med
prosjektleder i Fellesverket. Du som
frivillig veileder bruker en formiddag i
uken på vårt kjøkken, som veileder for
ungdom i arbeidspraksis. Målet er at
ungdommen skal få arbeidstrening i
trygge omgivelser, som de kan ta med
seg inni et yrkesliv.

Krav:
• Må gjennom opplæring
• Over 30 år
Tønsberg Røde Kors- Fellesverket
Tønsberg Røde Kors driver FellesverketHuset på hjørnet. Fellesverket er Røde
Kors sin nasjonale satsning på aktivitetshus for ungdom, Tønsberg er en av 8
byer som har Fellesverk. Fellesverket
er et sted der ungdom møtes, henger,
lærer og mestrer.
Kontakt: helena.bisgaard@redcross.no

Hvem ser vi etter?
Du er voksen og trygg i rollen som
veileder. Du har erfaring med matlaging
og kanskje kafédrift. Du må kunne sette
av en formiddag i uka, eller annen hver
uke.

Vil du bli leksehjelper på Fellesverket , Røde Kors?
Du må gjerne ha realfagskompetanse.
Tønsberg Røde Kors- Fellesverket
Som leksehjelper på Fellesverket vil du hjelpe elever i ungdom- eller videregående skole med deres lekser. Mange
barn og unge får ikke den hjelpen de trenger med leksene. Det kan være mange ulike årsaker til dette, men uten
hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen.
Vi trenger frivillige til å:
• Gi leksehjelp
• Motivere til gode arbeidsrutiner
Når og hvor?
• Hver torsdag 16- 18
• Tønsberg, Vestfold
Hvordan organiseres oppgavene?
Våre leksehjelpere er tilstede torsdager
kl. 16-18 og hjelper elevene som har
behov for leksehjelp.
Hvem ser vi etter?
Unge og voksene med realfagskompetanse og/eller engelsk kompetanse
samt gode norsk kunnskaper.
Krav:
• Politiattest
• Må gjennom opplæring

Tønsberg Røde Kors- Fellesverket
Tønsberg Røde Kors driver FellesverketHuset på hjørnet. Fellesverket er Røde
Kors sin nasjonale satsning på aktivitetshus for ungdom, Tønsberg er en av 8
byer som har Fellesverk. Fellesverket
er et sted der ungdom møtes, henger,
lærer og mestrer.
Kontakt: helena.bisgaard@redcross.no

NORGIPS
SPIKERSYSTEM
FOR MONTERING
AV Y T TERVEGGER
Systemet består av
et beslag som er en
kombinert endeavstiver
og trykkfordelingsplate,
et justerbart beslag for
skråtak, og en ballistisk
spiker. Bruk av spiker i
stedet for skruer gjør
arbeidet opptil fire
ganger raskere!

TRENGER
DU CONTAINER?
Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

DET ENKLESTE
E R P I S TO L

norgips.no

Måkevn. 1,
3112 Tønsberg

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

Tlf. 48 07 30 00

Du får så mye mer
www.menyindrehavn.no | Tlf: 33 48 27 50
MENY Nettbutikk: En smartere og skreddersydd nettbutikk for deg.
Bestill før klokken 12.00 og få varene levert på døren samme dag.
(gjelder bestillinger på hverdager)

Avd Tønsberg
Tlf 33 00 30 60
Avd Horten
Tlf 33 38 19 88
www.enterrevisjon.no
ress!
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Vi ønsker Velkommen
inn i Våre flotte
lokaler på elVeVeien
Larvik BiLpLeie og BiLgLass as • eLveveien 10 • TLf. 33 18 36 30

Avd. Tønsberg:
33 37 69 00

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord
Tlf: 33 46 38 00 | Mobil: 91 34 43 90
www.torolfstenersenas.no
Støtter Sandefjord Røde Kors

VELKOMMEN TIL EIDENE!
KURS OG KONFERANSESENTER
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.

Les mer på
www.eidene.no
Telefon: 33 30 32 32
E-post: booking@eidene.no
Adresse: Helgerødveien 100,
3145 Tjøme

NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE – NÆRINGSTOMTER TIL SALGS
NYE BOLIGER TIL SALGS

www.formateiendom.no

E.M.S Teknikk
Basbergveien 160, 3114 Tønsberg
Tlf: 33 33 11 33

Sterkere med – enn uten
omtanke

solidaritet

samhold

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 grunnsteinene bygges nå en ny urban og
levende bydel på Kaldnes, med gåavstand til sentrum og fjorden som nærmeste nabo.
KONTAKT OSS: Telefon: 02224 | E-post: post@selvaagbolig.no

noah.no

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

Packaging Norway AS
Lersbrygga 16
3070 Sande
Tlf. 33 78 48 50
www.nefab.no

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

www.linneakompetansesenter.no

www.safenor.no – post@safenor.no

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

tlf: 33 16 45 96

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

tlf: 33 45 66 21

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

tlf: 33 34 30 75

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

Kom gjerne på besøk for en omvisning!

Meld deg som blodgiver her
Sykhhuset i Vestfold - Larvik

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.

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

MENY BUTIKKENE
PÅ NØTTERØY

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

Meny Skallestad:

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

Tlf. 33 30 43 40
Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Jemen
Millioner av mennesker er nå på randen
av sult som følge av den brutale konflikten
og tørken i området. Samfunnsstrukturer
har kollapset, og befolkningen får ikke
helsehjelpen de trenger.

Jemen er det fattigste landet i Midtøsten.
Gjentatte konflikter de siste årene gjør at landet nå er
på randen av kollaps.

Send sms JEMEN til 2272 (200 kr)
VIPPS valgfritt beløp til 2272, merk JEMEN
Kontonummer: 8200 06 10190, merk JEMEN
Bedrifter kan få faktura,
send epost til: bedrift@redcross.no

Ja, vi elsker bunad!
adresse

tlf.:

norskflid.no

adresse

tlf.:

norskflid.no

Adresse: Øvre langgt. 44,

Tlf: 33313563

www.norskflid.no

adresse
tlf.:
norskflid.no
adresse
tlf.:adresse
norskflid.no
adresse
tlf.:tlf.: norskflid.no
adresse
adresse
norskflid.no
norskflid.nonorskflid.no
3110adresse
Tønsberg
33313563 tlf.: tlf.: tlf.:
adresse

Olav Askjer Kran
og Transport AS
Grøtåslia 3, 3178 Våle
adresse
Tlf. 33 06 32 41 tlf.:
www.askjer.no

tlf.:

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
norskflid.no
Tlf.
33 46 40 31
www.tun.no

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER
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BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER
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Storgaten 22,
3290 Stavern
Tlf. 33 16 53 50

Dahlen
Brødrene AS

Treidenveien 14

Tlf. 33 39 04 04

norskflid.no

norskflid.no

Bayer AS
3145 Tjøme

Røde Kors Vestfold
takker
annonsørene
for den flotte støtten!
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Én av fire i Jemen har ikke tilgang til grunnleggende
helsehjelp og fire av ti har ikke sikker tilgang til mat.

Måter å støtte på:

3160 Stokke

Tlf. 33 33 60 41
Holmestrand
Begravelsesbyrå AS
Bilet 12, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 05 11
Fax. 33 05 30 22

Marihønev. 42,
3172 Vear
Tlf. 33 33 26 54

Eneri

www.everzinc.com

Bjønnesåsen Bo og
Aktivitetssenter
Takker
Besøkstjenesten

Andebu Bulk
Transport AS

Jan Mundal
Transport AS

3158 ANDEBU

3145 Tjøme

Tlf. 97 02 86 74

Tlf. 907 35 824

Bjørkeveien 1

Haugsveien 80,

Tjølling
Bil & Båt AS

Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
3280 Tjodalyng
Tlf. 33 44 83 20
Båtopplag • Service • Reparasjoner
Fax. 33 44 83 21
bi-holta@online.no
Støtter Sandefjord Røde Kors
Mob. 900 19 567
MURMESTER

Jan Eide AS

Høyjordveien 700, 3158 Andebu

Tlf. 33 43 00 20

Fiber

Tele-Data-Kabling
Tlf: 33 50 56 00
eneri@enerifiber.no

3084 HOLMESTRAND
trond@tsbygg.no
Tlf: 926 94 743

Forhandler for
Agro Økonomi og Skifteplan
Tlf. 33 07 19 80
post@agilkompetanse.no

Brunlanesveien 1455
3296 Nevlunghamn
Mob. 95 06 81 85

post@murmesterjaneide.no

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

HOLMESTRAND

___________________________

Karlsen A W AS
3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 18 31
___________________________

Dahlen Sag & Høvleri
3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70
___________________________

HORTEN

Bergans Mekanikk AS
3160 Stokke
Tlf. 33 33 50 83
___________________________

___________________________
Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten
Tlf. 33 07 34 16
___________________________
Horten Rørleggerbedrift AS
3182 Horten
Tlf: 33 04 36 54
___________________________
Seagull AS
3189 Horten
Tlf. 33 04 79 30
___________________________

LARVIK

___________________________
Transport Asbjørn Næss AS
Holmfossveien 12, 3282 Kvelde
Tlf: 33 15 65 00
___________________________
Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik
Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no

Totalleverandør av regnskapstjenester,
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

STOKKE

___________________________

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.

Sentralbord: 33 30 59 70
elektro@borgeskogen.no

Reol-Consult AS
3108 Vear
Tlf. 33 36 55 80
___________________________

www.borgeskogen.no

SVELVIK

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

Skahjem Tomm
Skjærenga 5, 3060 Svelvik
Tlf: 90 51 59 13
___________________________

Ledende på fiber i Vestfold

___________________________

Vi jobber med alt av svakstrøm,
Ledende på fiber i Vestfold
som fiber for Viken Fiber, TV,
Vi
jobber data/bredbånd,
med alt av svakstrøm,
Telefoni,
alarm,
som
brannfiber
osv.for Viken Fiber, TV,
Telefoni, data/bredbånd, alarm,
brann osv.

TJØME
___________________________
Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme
Tlf: 33 30 33 60
___________________________

Tlf 33 52 75 55
Tlf 33 52 75 55

www.itel.no
www.itel.no

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

HOLMESTRAND

LARDAL

HORTEN

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

www.smith.no

BORREVEIEN

Svarstad Treindustri AS

Hagaveien 49,
3275 Svarstad
www.gjerden-fjellsikring.no

Tlf: 33 08 49 00

LARDAL

Graving – Transport
3277 Steinsholt

Graving og kranbiltjenester!
Inge Martin Nakjem
mob: 93483452
LARVI

Hesteløkka 38 B
3282 KVELDE
Tlf: 907 11 616

LARVIK

Hannevold Riv &
Rensk AS
Hanevalsvevet 80,
3277 STEINSHOLT
svein@hannevold.biz

K

TØMRER

Martin Langerud A/S
Steinsholt

Tlf. 917 23 993

RE KOMMUNE

ronny@steinsholt.com
www.steinsholt.com
SANDE

www.fritzoeengros.no

S A N D E FJ O R D

BYGGMESTER

OLE DØVIK
Larvik Granite AS

Tlf: 33 18 18 00

www.larvik-granite.no

3178 Våle
E-mail:
oledovik@hotmail.com
Støtter Røde Kors

Tlf 906 89 244

www.hermansenmaskin.no

SANDEFJORD

STOKKE

www.byggogmaskin.no

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

tlf. 33 33 84 53

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

3160 Stokke

3160 Stokke
Tlf. 33 63 33 00

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

TJØME
Hvasser Anlegg og
Transport
Tjønnåsveien 3
3148 Hvasser
Tlf: 468 02 827

Bjellandveien 14
3172 Vear
Tlf: 33 36 51 30

TØNSBERG

Tønsberg Elektriske AS

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

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:
Man-Lør: 07.00-23.00

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

Tlf: 815 22 130
www.alektumgroup.com

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

SVELVIK

Stokke Ravei 509,
3160 Stokke
Tlf.: 92827964

Retail AS
Wirgenesv. 1,
3157 Barkåker
Tlf. 33 34 94 00

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

B

RETURADRESSE:

-Blad

Tollbugata 115
3041 Drammen

Advokathuset
Tønsberg AS

Telefon: 33 01 87 60
Strafferett • Bistandsadvokat • Forsvarer
Barnevernsrett • Samvær • Barnefordeling
Håkon Gamlesgt. 6, 3111 Tønsberg

www.vestfoldtaxi.no

