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Den mangfoldige 
organisasjonen

Da flyktningstrømmen til Norge begynte å eskalere i 2015 fikk Røde Kors mange nye 
frivillige som ville bidra. Det er vi veldig glade for, og derfor har vi blant annet laget 
en reportasje om  Flyktningguide i denne utgaven av Røde Kors Aktuelt. 
For øvrig har vi valgt å presentere noe av bredden i Røde Kors sine tilbud og 
aktiviteter i denne utgaven av avisen.

Foto: Tom Backe

Gi panten til 
Røde Kors

Spill PANTOSpill Pantelotteriet
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Denne gangen vil jeg starte med å takke alle frivillige som 
arbeider gratis hver eneste dag for at vi skal få et bedre 
Vestfoldsamfunn. Det er dere som er limet i hele virksom-
heten vår og det er dere som gjør at Røde Kors kan bidra 
til å gjøre hverdagen bedre for veldig mange. 

I denne avisen vil vi vise noe av aktivitetsbredden i Røde 
Kors. Derfor har vi laget en tabell som viser aktiviteten 
som skjer i alle de tolv lokalforeningene i Vestfold. Jeg 
ble både stolt og ydmyk da jeg så at vi endte opp med 
nesten 70 ulike aktiviteter. Her er det aktiviteter for barn, 
for ungdom, syke, ensomme, gamle, innsatte i fengsler, 
personer med flerkulturell bakgrunn og folk som faller 
utenfor samfunnet på ulike måter.

Det er også spennende å se at Røde Kors hele tiden 
justerer sine aktivitetstilbud i takt med samfunnsutviklin-
gen. Mange eldre sliter med å tilpasse seg den digitale 
hverdagen og de digitale hjelpemidlene. Da svarer Røde 
Kors med å etablere “Digital Senior”, hvor formålet er 
å gi seniorene våre opplæring slik at de klarer å lese 
aviser, sende og motta e-post, og å gjøre andre ting via 
et nettbrett. Først ute med dette tilbudet i Vestfold er 
Nøtterøy og Tjøme- og Hvasser Røde Kors i samarbeid med 
Færder kommune. En annen aktivitet som kan nevnes er 
Hvite Biler hvor våre frivillige driver pasienttransport og 
således avlaster ambulansetjenesten. Denne tjenesten har 
vært på pilotstadiet lenge, men siden mai har vi vært i full 
drift, og AMK gir oss gode skussmål for den jobben Røde 
Kors utfører. 

Frivilligheten er helt avgjørende for at vi skal klare å opp-
rettholde aktivitetene. Det er bare gjennom frivillighet 
at vi kan hjelpe andre og gjøre samfunnet litt bedre, litt 
tryggere og litt hyggeligere. Men frivillighet er heller ikke 
gratis. Røde Kors trenger midler både til drift, vedlikehold 
og til investeringer i anlegg og utstyr. Heldigvis får vi 
inntekter fra flere kilder. Medlemskontingent, gaver og 
støtte fra bedrifter, Pantelotteriet og ordninger vi hvor vi 
kan søke om penger til ulike prosjekter er viktige for oss. 
Ved flere anledninger har vi også mottatt arv i form av 
testamentariske gaver. Det er i det hele tatt mange måter 
å støtte arbeidet vårt på rent økonomisk, og derfor skriver 
vi litt om dette også i denne utgaven av Røde Kors Aktuelt. 

Nå går vi inn i adventstiden – ventetiden før jul. For mange 
er dette en opptrapping til selve julehøytiden og tid til etter- 
tanke. De fleste gleder seg nok over advent og ser frem 
til julen, men det er noen som gruer seg også. For mange 
enslige er høytidene de aller vanskeligste periodene i hele 
året. Det vil vi gjerne gjøre noe med, og derfor har vi flere 
arrangementer i forbindelse med julehøytiden og flere 
steder med åpne hus hvor vi serverer julemiddag. Røde 
Kors sin oppgave er å hindre og lindre nød, og det gjør vi 
på veldig mange forskjellige måter. Vi tror at det beste vi 
kan bidra til er at mennesker hjelper mennesker – for det er 
dét Røde Kors sitt arbeid egentlig dreier seg om.

God adventstid og God Jul!

Reidar Falkensten, 
fylkesleder i Vestfold Røde Kors
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Kontakt Eivind Hanche-Olsen hvis du vil ha mer informasjon eller bli frivillig

Mail: eivind.hanche-olsen@redcross.no
Telefon: 984 75 785

Vil du engasjere deg som frivillig for barn og unge?

Vi søker nye frivillige til å engasjere seg i aktiviteter for barn og unge i Vestfold. 
Her er det både mulighet til å være med å starte opp noe nytt eller bli med på 
eksisterende aktiviteter.  
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Aktiviteter som Røde Kors har i Vestfold Barnas 
Røde Kors (BARK)

Røde Kors tilbyr 
vitnestøtte

BARK er en møteplass med 
aktiviteter for barn i barne-
skolealder fra 5 til 13 år, og 
skal være en arena for sosial og 
kulturell inkludering. I Vestfold 
har Røde Kors BARK-grupper i 
Sandefjord og Larvik.

Noe av hensikten med BARK er å 
fremme moro, mangfold og mestring 
ute i det fri. Sammen med trygge 
voksne lærer barna hvordan de kan 
bruke sitt nærmiljø på en trygg og 
aktiv måte. 

– I Larvik har vi BARK-grupper 
annenhver mandag og vi gjør alle 
typer aktiviteter. Noen kvelder trener 
vi på førstehjelp, vi går mye turer og 
enkelte ganger bygger vi Lego eller 
holder på med perling. Vi har også 
vært på ulike utflukter. Det som er 
felles for alle BARK-kveldene er at vi 
avslutter med noe å spise, sier leder 
for BARK i Larvik Røde Kors, Monica 
Ljusnes.

Et viktig prinsipp er at BARK skal være 
gratis og i dag teller gruppen i Larvik 
cirka 60 barn totalt.

Trenger du hjelp i forbindelse med 
et vitnemål?
Gjennom ordningen med vitnestøtte 
får vitner i rettssaker medmenneskelig 
støtte, veiledning og praktisk hjelp. 
Hvis du stevnes som vitne skal du få 
tilsendt informasjon om vitnestøtte-
ordningen. Har du spørsmål om 
disse tingene kan du også kontakte 
Sandefjord eller Tønsberg Røde Kors 
som begge har vitnestøtteordning. 
Se også www.rodekors.no/vestfold 

Aktiviteter og foreninger 

i Vestfold

Bamsesykehus

Barnas Røde Kors (BARK)

Beredskapsvakt alvorlige hendelser

Beredskapsvakt omsorg

Besøkstjenesten/Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Bruktbutikken

Bytte- og lånesentral for sportsutstyr

Dataspill for eldre på sykehjem

Dialogkafe for kreftsyke og pårørende

Digital Senior

Fellesverket

Ferie for Alle

Fest for frivillige i lokalmiljøet

Flyktningguide

Fugleredet, en kreativ håndarbeidsgruppe

Følgetjeneste

Førstehjelpskurs

Gatemegling

Generell beredskapsgruppe

Gjør årets mørkeste dag lysere

Guidet tur i lokalmiljøet

Gylden frokost

Hjelpekorps

Hjerte for Larvik

Hvite Biler

Internasjonal dans for kvinner

Internasjonal kvinnegruppe

Internasjonal møteplass

Internasjonal samarbeid med Moldova Røde Kors

Internasjonal strikkekafé

Julaften for enslige

Julegaveinnsamling

Juletrefest

Kafé Mangfold

Leksehjelp

Mannegruppe

Migrasjon - møteplassen

Musikkafe og tirsdagsklubben

Vintervakt på Årumstua

Norsktrening

Norsktrening for kvinner 

Norsktrening for menn

Nyttårsmiddager

Omsorgsgruppe med Frivillighetssentralen

Oppfølging i romleir

Påskekaffe/påskekafé

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)

Røde Kors Ungdom

Røde Kors-båten

Sanitetsvakt

Sittedans og bevegelse til musikk

Språkkafé

Stella kvinnesenter

Sykehusguider

Sykkelvenner/sykkeltaxi

Til Topps

Varmestua

Visitor i fengsel

Vitnestøtte

Åpent hus
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Noen ganger arrangerer Larvik 
Røde Kors spesielle arrangementer. 
Dette bildet er fra et karneval de 
hadde i mars.
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I beredskap 
hvis noe skjer

Røde Kors Beredskapsvakt (RKBV) 
er en aktivitet for raskt og effektivt å 
kunne mobilisere kvalifiserte frivillige 
til innsats i eget nærmiljø dersom 
noe alvorlig skulle skje. Beredskaps-
vaktene er ekstra ressurser for det 
offentlige beredskapsapparatet og er 
med på å styrke beredskapen i lokal-
samfunnet. Dette er et lavterskeltil-
bud der en forplikter seg til å avsette 
en kveld i året til kvalifiserende 
opplæring. Ut over dette står man på 
en varslingsliste, og vil bli kontaktet 
dersom det inntreffer en situasjon der 
det er behov for innsats.

– Hvis noe skulle oppstå i Re vil vi 
motta en henvendelse fra den som 
er beredskapsansvarlig i kommunen 
med informasjon om hva slags behov 
de har. Da kaller vi ut våre bered-
skapsvakter og per i dag har vi faktisk 
over 40 personer på listene våre i 
Re, sier Solveig Moe som er leder for 
beredskapsvaktene i Re Røde Kors.

– Ved alvorlige hendelser vil nok 
blålysetatene og sivilforsvaret være 
de som gjør førstelinjeinnsatsen, 
mens vår rolle blir å ivareta og hjelpe 
til med forskjellige støttefunksjoner. 
Det kan være å sørge for mat, lage 
kaffe til mannskapene, få tak i 
forskjellig utstyr som traktorer og 
gravemaskiner, eller å hjelpe til med 
trafikkavvikling og andre oppgaver 
hvis det er nødvendig, fortsetter Moe.

Det er ikke så ofte beredskapsvakter 
i Vestfold blir kalt ut, men mange 
av lokalforeningene har en ordning 
med beredskapsvakter, noe som er 
en ekstra trygghet for samfunnet vårt 
hvis noe skulle skje.

Her har Røde Kors 
beredskapsvaktordning 
i Vestfold

•	 Svelvik Røde Kors

•	 Holmestrand  Røde Kors

•	 Re Røde Kors

•	 Tønsberg Røde Kors 

•	 Sandefjord Røde Kors

Du kan lese mer om Røde Kors 
Bered-skapsvakt på: 

www.rodekors.no/beredskapsvakt

– Vi gleder oss til å komme på jobb!

Transporttjenesten Hvite Biler, hvor frivillige transporterer sengeliggende pasienter, er en viktig avlastning for ambulanse-
tjenesten i Vestfold og bidrar derfor til styrket ambulanseberedskap.

Tjenesten er for pasienter som er ferdig 
behandlet, men fortsatt sengeliggende og 
trenger transport til et sykehjem eller hjem 
til det stedet de bor.

– Disse pasientene er for syke til å sendes 
med taxi, men ikke så syke at de trenger 
å bli kjørt i en ambulanse. Derfor bidrar 
denne tjenesten som en viktig avlastning 
for ambulansetjenesten, sier Ola Aas Løwer 
som er leder for Hvite Biler i Vestfold Røde 
Kors.

– Hvite biler er et samarbeidsprosjekt 
mellom Sykehuset i Vestfold og oss. Først 
hadde vi en ganske lang prøveperiode, 
men i mai var vi så klare at vi kunne sette 
i gang for fullt og begynte å kjøre daglig, 
fortsetter han.

I sving på alle hverdager
Frivillige fra nesten alle lokalforeningene i 
hele Vestfold deltar i driften av Hvite Biler. 
Bilen er alltid bemannet av to personer, 
hvor den ene er sjåfør, mens den andre først 
og fremst er der for å ivareta pasientens ve 
og vel underveis. Hvite Biler er tilgjengelig 
fra klokken 1400 til 2000 alle hverdager, 
og det er nok å gjøre skal vi tro Svein Olav 
Sveva som er frivillig fra Sandefjord Røde 

Kors og har vært med siden starten:

– Ingen dager er like. Vi har gjerne to eller 
tre oppdrag hver dag, og jeg tror fem tran-
sporter i løpet av én vakt er det meste vi 
har hatt, forteller Svein Olav som stortrives i 
jobben som frivillig i Hvite Biler. 

–Miljøet blant de som kjører har blitt så 
bra at vi virkelig ser frem til å møte opp på 
denne jobben, for vi har det rett og slett 
veldig moro samtidig som vi gjør en jobb 
som også føles veldig viktig, tilføyer han. 

Lokalforeningene får inntekter
Sykehuset betaler for transporttjenestene 
fra Hvite Biler og en stor andel av disse 
inntektene går tilbake til de ulike lokal-
foreningene som stiller med frivillige: 

– For eksempel får min lokalforening, 
som er Horten Røde Kors, inntekter for de 
timene som jeg er med på å kjøre Hvite 
Biler, sier Anne May Hvidsten Toresen i 
Horten Røde Kors.

– Det er veldig bra, for vi trenger penger for 
å gjennomføre de aktivitetene som lokal-
foreningen arrangerer og dette er et godt 
tilskudd til økonomien vår, sier hun.

– Både Svein Olav og jeg er veldig aktive, 
så vi kjører nok to eller tre dager i uken og 
syns det er veldig artig, for Hvite Biler har 
på mange måter blitt vår egen lille baby, 
smiler Anne May. 

Sykehuset godt fornøyd 
– Når Røde Kors bidrar med transport-
tjenester av pasienter, så bidrar de også 
til å sikre god akuttmedisinsk beredskap 
i Vestfold. Årsaken er at vi får frigjort  
ambulansene til andre oppdrag. Røde Kors 
har levert en stabil leveranse med god 
kvalitet og i en enkeltmåned som august 
hadde Hvite Biler mer enn 100 oppdrag 
for oss. Det sier litt om omfanget på 
denne tjenesten, sier leder for ambulanse- 
tjenesten i Vestfold, Torbjørn Lia.

– Det betyr mye å få slike tilbakemeldinger 
siden det beviser at den jobben vi gjør er 
viktig. Men det er mange vakter vi skal 
fylle, så vi trenger flere folk. Derfor håper 
jeg at de som er interessert i å bidra vil ta 
kontakt med oss, tilføyer Ola Aas Løwer 
avslutningsvis.

I begynnelsen av mai startet Vestfold Røde Kors den nye aktiviteten Hvite Biler der frivil-
lige driver pasienttransport for Sykehuset i Vestfold.

Dersom det skjer noe 
virkelig alvorlig i området 
der du bor, kan Røde Kors 
kontakte deg da for å 
spørre om du kan hjelpe?

Tekst og foto: Tom Backe 

Vil du bli frivillig på Hvite Biler?
Vi trenger flere frivillige til Hvite Biler.

Ta kontakt med leder for Hvite Biler i Vestfold Røde Kors, Ola 
Aas Løwer hvis du vil ha mer informasjon eller bli frivillig. 

Mail: ola.aas.lower@redcross.no 
Telefon: 994 12 970
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Digital Senior startet opp i slutten av 
september med en gruppe som består 
av fem pensjonister og fem frivillige som 
treffes to ganger i uka.

– Hver mandag treffes vi på Røde Kors-
huset og den andre gangen treffes vi 
enten hjemme hos hverandre eller på 
kafé, sier Merete Handeland som er en av 
de frivillige. 

– Vi er helt i startfasen, forklarer senioren 
Sven Carlsen.

– Så nå lærer jeg blant annet litt om hva de 
forskjellige symbolene betyr. Jeg har brukt 
Ipaden litt fra før, men ønsker å lære mer 
slik at jeg kan håndtere ting som e-mail og 
andre ting via nettbrettet. Etter hvert som 
stadig flere tjenester blir digitale tror jeg 
det er viktig å lære mer sånn at jeg klarer 
å henge med på utviklingen. Det var for å 
få de grunnleggende kunnskapene at jeg 
meldte meg på Digital Senior, fortsetter 
Sven.

Trenger flere frivillige
En av de frivillige er Oda Maria Fagerland 
som er student og tar en master i maritim 
ledelse på Høgskolen i Vestfold. 

– Røde Kors hadde stand og delte ut flyere 
på skolen, og da bestemte jeg meg for å 
bli frivillig, for det har jeg snakket om og 
tenkt på i flere år, forteller Oda Maria.

Hun ble spurt om hun ville lede Digital 
Senior på Nøtterøy, og det var en utford-
ring hun gjerne tok.

– Min rolle er å passe på at ting går som 
de skal og kanskje omrokkere litt hvis en 

frivillig for eksempel blir syk. Jeg vet at det 
er veldig mange seniorer som står på vente- 
liste for å delta, men dessverre mangler 
vi frivillige. Du bruker litt av din tid, men 
opplegget er veldig godt tilrettelagt med 
materiell som forklarer steg for steg hva 
du skal gjøre. Vi fikk også et kurs om Røde 
Kors og vår egen rolle før vi satte i gang, 
og det var veldig bra. Nå oppfordrer jeg 
flere til å melde seg som frivillig til Digital 
Senior, sier hun.

Hyggelige møter
Det var fastlegen til Sven som tipset han 
om Digital Senior:

– Jeg ble enkemann i mai og da jeg var 
innom fastlegen min ga han meg en 
brosjyre om dette tilbudet, noe jeg syns 
var midt i blinken. I tillegg til å lære, har vi 

det også veldig hyggelig, og det sosiale er 
jo viktig, forteller han.

– Vi har virkelig funnet melodien og har 
det veldig hyggelig hver gang vi møtes, 
nikker Merete.

– Formålet med kurset er at seniorene skal 
bli trygge på å lære de viktigste tingene 
for å kunne bruke nettbrettet til ting de 
trenger i hverdagen. Vi skal treffes i ti uker 
frem til begynnelsen av desember, og da 
håper jeg at jeg har klart å lære Sven så 
mye at han har kommet godt i gang og 
føler seg trygg på Ipaden sin, sier Merete 
til slutt. 

– Gatemeg-
ling er fore-
byggende på 
den måten at 
ungdom selv 
skal lære å 
håndtere sine 
egne konflikter 
mens de er på et 
lavt nivå og før 
de eskalerer og 
blir mer omfat-
tende, forklarer 
Susann Angell 

som er leder for Gatemegling i Sandefjord 
Røde Kors.

Tilbudet om Gatemegling i Sandefjord 
startet så smått i 2016, men siden det 
både er ressurskrevende og tar mye tid 
å utdanne instruktører er det først nå i 

2018 at det virkelig har blitt fart i denne 
aktiviteten.

– Innen dette året er omme regner jeg 
med at rundt 50 ungdommer har tatt kurs 
i gatemegling her i Sandefjord, fortsetter 
Susann.

Opplæring på tre nivåer
Kursene som ungdommen tilbys kalles 
verksteder og har tre nivåer; konfliktverk-
sted, meglerverksted og instruktørverk-
sted:

– I tillegg til undervisning og opplæring, 
med aktuelle eksempler og problemstil-
linger, blir ungdommene alltid servert 
et måltid mat. De får også med seg et 
kursbevis siden det er veldig nyttig for alle 
å lære litt om disse tingene. For det finnes 
vel for eksempel ingen arbeidsplass hvor 

det aldri oppstår en eller annen konflikt. 
Derfor er det bra å ha et slikt kurs som 
dette på CV’en, sier Susann.

Videre på instruktørkurs
Anastasia Ivanova (17), som går andre året 
på den internasjonale linjen på Sandefjord 
videregående skole, ble invitert til å delta 
på konfliktverksted på slutten av fjoråret. 
Det ga mersmak:

– Vi får informasjon og veiledning om 
hvordan vi kan takle ulike situasjoner og 
håndtere konflikter i vårt eget privatliv 
og konflikter som oppstår mellom andre 

mennesker. Det handler om å hjelpe de 
to partene som har en konflikt slik at de 
kan finne frem til kompromisser og finne 
en løsning selv. Nå har jeg tatt de to første 
kursene, og skal ta instruktørkurs i Tromsø. 
Den erfaringen jeg får vil helt sikkert være 
verdifull for min egen del, og jeg tror også 
at dette kan være greit å ha med når jeg 
skal søke jobber. I det hele tatt har dette 
vært veldig interessant og nyttig, avslutter 
Anastasia.

Seniorer lærer 
å bruke nettbrett

Ungdom lærer å forebygge 
vold og konflikter

Etter hvert som nesten alt blir digitalt er det mange som 
føler at de henger etter i utviklingen. Derfor har Røde 
Kors startet “Digital Senior”, et tilbud til pensjonister som 
ønsker å lære seg grunnleggende bruk av nettbrett. Først 
ut i Vestfold med dette tilbudet er Nøtterøy Røde Kors 
og Tjøme og Hvasser Røde Kors i samarbeid med Færder 
kommune

Gatemegling er navnet på en Røde Kors-aktivitet hvor 
ungdommen lærer å håndtere sine egne konflikter, men 
også å megle slik at de kan bidra konstruktivt hvis andre 
har konflikter. 

Sven Carlsen og Merete Handeland syns det er hyggelig å treffes to ganger i uken i 
den perioden som Digitial Senior varer.

På Gatemeglingsverkstedene lærer ungdommen hvordan de kan håndtere egne og 
andres konflikter.

Anastasia Ivanova 
syns det har vært 
interessant og nyttig 
å være med på Gate-
megling.

Oda Maria Fagerland ble rekruttert som 
frivillig i høst, nå er det nå er hun gruppe-
leder for Digital Senior på Nøtterøy.

Tekst: Tom Backe 
Foto: Sandefjord Røde Kors

Tekst og foto: Tom Backe 
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Kockegården i Tønsberg, hvor Vestfold 
Røde Kors har sitt distriktskontor, ble 
kjøpt takket være en slik  testamentarisk 
gave som ble gitt til Røde Kors i år 2000:
– Det var nesten helt uvirkelig da vi fikk 
beskjeden om at vi hadde arvet åtte 
millioner kroner fra Tønsbergadvoka-
ten E. Nordahl-Larsen og kona Marthe, 
forteller Bjørn Hjalmar Andersen som er 
daglig leder i Vestfold Røde Kors. 

– Advokat Nordahl-Larsen selv hadde 
ikke vært medlem, eller hatt spesielle 
bånd til Røde Kors, men kona var tidligere 
en aktiv pasientvenn og det kan kanskje 
være årsaken til at de testamentere bort 
så mange penger akkurat til oss. I testa-
mentet sto det at pengene skulle gå til 
Vestfold Røde Kors’ distriktskontor og 
kunne brukes til drift. De pengene gjorde 
oss i stand til å kjøpe Kockegården, midt i 
Tønsberg sentrum. Det var jo helt fantas-
tisk, fortsetter Andersen. 

- Arven betydde veldig mye for Røde 

Kors i Vestfold. Vi var et veldig fattig 
distrikt som nærmest levde fra hånd til 
munn, men med denne gaven fikk vi en 
helt annen stabilitet og forutsigbarhet, 
tilføyer han. 

Ga penger til trivselstiltak for eldre
Et annet eksempel er Grethe Bae som 
hadde vært aktiv i Tønsberg Røde Kors 
store deler av livet. Da hun døde testa-
menterte hun 3,75 millioner kroner til 
lokalforeningen sin:

– Før Grete døde i 2010, hadde hun 
vært syk, men fikk allikevel reist en tur 
til Casas Heddy på Lanzarote hvor hun 
deltok på et helseopphold. Det var to 
fra besøkstjenesten som inviterte og 
var sammen med Grethe Bae på Casas 
Heddy. Hun satte så stor pris på dette 
oppholdet at hun testamenterte bort 
nesten alt hun eide. Pengene skulle gå til 
trivselstiltak for syke og eldre i Tønsberg 
og skulle gjerne brukes som støtte til 
sydenturer for disse gruppene, forklarer 

Inger Aasland i Tønsberg Røde Kors.

Siden Tønsberg Røde Kors mottok arven 
har de arrangert syv turer for eldre og 
syke. Én gikk til Casas Heddy, de seks 
andre har gått til Solgården i Spania.

– Vi har hatt noen samlinger for eldre på 
sykehjem og også gitt noen eldre opphold 
på Eidene for litt av pengene, men det 
aller viktigste har vært sydenturene. 

– Takket være Bae’s testamentariske gave 
har vi hatt med cirka 70 syke og eldre på 
disse turene, og alle som har reist har fått 
oppfølging én til én, sier Åsland. 

Å støtte en hjertesak
– Selv en liten sum kan gjøre en stor 
forskjell. Røde Kors er uendelig takk-
nemlige for hver eneste gave som vi får 
og vi sørger alltid for at pengene blir 
brukt i tråd med testators ønske, sier 
Siri Antonsen som er konsulent for arv 
og testamentariske gaver ved nasjonal-
kontoret til Norges Røde Kors.

– For den som ønsker å vite mer om 
dette, så har vi utarbeidet en enkel 
veiledning til hvordan man kan sette 
opp et testamente. Hvis noen ønsker å 
tilgodese Røde Kors, kan vi også bistå 
med å sette opp testamentet for de som 
ønsker dét, sier Antonsen til slutt.

Kockegården, hvor distriktskontoret til Vestfold Røde Kors holder til i dag, ble kjøpt med midler som Røde Kors arvet av Tønsbergadvokaten E. Nordahl-Larsen og kona Marthe

Inger Aasland er veldig glad for den tes-
tamentariske gaven som Tønsberg Røde 
Kors fikk fra Grethe Bae i 2010.

Å støtte en hjertesak etter sin død
Mange ønsker å testamentere en gave til en sak de brenner for. På den måten støtter de sin hjertesak også etter at de 
har gått bort. 

Minnegaver 
Enkelte ønsker å gi en minnegave i 
forbindelse med begravelser i stedet 
for blomster. Noen ganger kommer 
dette ønsket fra avdøde, andre ganger 
fra de pårørende. Minnegaver kan 
enten gis som en generell gave til Røde 
Kors sentralt eller øremerkes slik at en 
bestemt lokalforening kan dra nytte 
av pengene. Noen ganger blir også 
minnegaver gitt i forbindelse med en 
konkret innsats som Røde Kors har 
utført, eller gå til et bestemt formål.

Høytidsgaver
Mange som skal feire en høytid, 
enten det er bryllup, runde år som 
femtiårslag, åttiårslag eller andre 
anledninger ønsker heller å gi en gave 
til Røde Kors istedenfor å få noe til seg 
selv. I slike tilfeller uttrykker jubilanten 
selv ønske om hva midlene skal gå til. 
Dette er en veldig fin måte å gi penger 
til en god sak istedenfor at den som 
allerede har “alt fra før” skal få enda 
flere ting.

•	 Et testamente skal være skriftlig, datert og 
signert av deg og to vitner.  
Det er viktig at alle er tilstede samtidig 

•	 Lag en enkel oversikt over hvem som skal arve, 
og hva de skal arve

•	 Vær tydelig hvis du ønsker at organisasjonen 
skal bruke pengene til et spesifikt formål

•	 Sørg for at regler for pliktdelsarv er ivaretatt

•	 Det kan være lurt å oppbevare testamentet i 
Tingretten

•	 Hvis du tilgodeser en organisasjon kan det 
være lurt å informere denne om testamentet

Dette bør du vite hvis du 
skal skrive et testamente:

Tekst og foto: Tom Backe 
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Mens en stor del av utenlandsarbeidet 
til Røde Kors mottar støtte fra Uten-
riksdepartementet og NORAD, er det 
lokale hjelpearbeidet i all hovedsak 
finansiert med bidrag fra privatpersoner 
og bedrifter. De viktigste lokale inntekst-
kildene er medlemskontingenten, 
bidragene fra de faste giverne og ulike 
innsamlinger. Lokalforeningene sørger 
også for finansiering gjennom egne 
inntektsgivende arrangementer som 

bøsseinnsamlinger, loppemarkeder, 
bingo og lignende.

Pantelotteriet, Grasrotandelen og 
lokal oppfinnsomhet
Pantelotteriet, der flaskepanten er inn-
satsen, er en svært viktig inntektskilde 
som både gir inntekter til lokalforening-
en der du bor og Røde Kors sentralt. 
Mange har også valgt å la Grasrotan-
delen til Norsk Tipping gå til sin lokale 

Røde Kors-forening. Dette er en fin 
måte å støtte Røde Kors sin virksomhet 
på, men det finnes også eksempler der 
barnehager har samlet inn penger til 
Røde Kors’ arbeid i Moldova og bønder 
som selger grønnsaker til inntekt for 
Røde Kors.

Det koster å hjelpe
Selv om Røde Kors er en organisasjon som er tuftet på frivillig arbeid, er det allikevel nød-
vendig med økonomiske midler for å finansiere utstyr og drift. Derfor er alle økonomiske 
bidrag fra medlemskontingenter, gaver og Pantelotteriet til arv og testamentariske gaver 
veldig viktig for virksomheten.

Gjør en forskjell

Pantelotteriet er en av de viktigste 
inntektskildene til Røde Kors. Å 
trykke på Røde Kors-knappen koster 
ikke så mye for hver enkelt av oss, 
men er veldig viktig for Røde Kors.

Pantelotteriet
•	 Med en inntekt på 35-40 

millioner hvert år har Pantelot-
teriet blitt en av de viktigste 
inntektskildene til Røde Kors

•	 Halvparten av disse pengene 
går direkte til lokalforeningene 

•	 Pantelotteriet finnes hos 
REMA1000, Meny, Kiwi og 
SPAR, samt utvalgte COOP-
butikker.

•	 Deltageren får vite med en 
gang om de har vunnet eller 
ikke 

•	 Til sammen har over 60 
heldige blitt pantemillionærer

•	 Hvert år deles det ut 12 
gevinster á én million kroner. 
Seks tusen gevinster á tusen 
kroner, 84 000 gevinster á 
hundre kroner og 312 000 
gevinster á 50 kroner

•	 I gjennomsnitt vinner hver 23. 
som trykker på Røde Kors-
knappen en premie 

•	 Dersom du ønsker å donere 
gevinsten din til Røde Kors kan 
du la være å heve den. Verdien 
av gevinsten overføres da 
automatisk til Røde Kors etter 
90 dager

Ønsker du å engasjere deg i Røde 
Kors som medlem, fast giver, eller 
ønsker du å støtte et spesielt formål. 
Se rodekors.no for hvordan du kan 
gjøre en forskjell og hjelpe andre.

www.rodekors.no

Tekst og foto: Tom Backe 

Stella Kvinnesenter er til for innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet. Vi er en pådriver for bedre samarbeid mellom 
organisasjoner, næringsliv og offentlige tilbud. Vi utveksler erfaringer med Røde Kors i andre distrikter hvor de ønsker å utvikle 
lignende tilbud. Stor bredde i den frivillige staben og et utstrakt samarbeid med næringslivet sikrer oss tilgang på kompetanse, 
økonomisk drahjelp og viktige nettverk for våre deltagere.

Kjenner du noen som trenger oss?
Gjennom tett én-til-én veiledning, tilpassede kurs og aktiviteter, samt mulighet for frivillig  
arbeid gir Stella et helhetlig tilbud som bygger på de ressursene og behovene som deltak-
erne våre har.

For mange av kvinnene på Stella ligger deltakelse i arbeidslivet langt frem i tid. De har mange andre utfordringer 
som vi må jobbe med før sysselsetting blir et reelt mål.

Noen mangler nettverk, eller kunnskap om arbeidslivet, noe som hindrer tilgang til arbeidsmarkedet. Andre blir 
stående utenfor arbeidslivet på grunn av dårlig fysisk eller psykisk helse. Kvinnene har med andre ord forskjellige 
utfordringer og derfor er det avgjørende at vi møter den enkelte der de er. 

På Stella tar vi utgangspunkt i hva kvinnene kan og avdekker hva slags behov de har for kompetanse i møtet med 
lokalmiljøet og storsamfunnet. Vi ønsker å inspirere, motivere og støtte kvinnene til å ta tak i egne utfordringer, gi 
dem tro på egne muligheter og til å se seg selv som en positiv ressurs for samfunnet.

Kjenner du noen som trenger oss? Eller som vil være frivillig?  
Ring 480 04 407 eller send mail til martine.seth@redcross.no

Frivillige søkes til Digital Senior
Digital Senior er en metode for sosial og digital trening som 
har som mål å senke redsel og bygge selvstendighet.  
Målgruppen er ikke-yrkesaktive pensjonister som vil lære 
å bruke nettbrett. Nå søker vi flere kreative og hjertevarme 
frivillige til å løfte oss fra visjon til handling! Vi kan love deg 
givende oppgaver!

Kan du tenke deg å bidra som frivillig i Digital Senior?
Ta kontakt med leder for Besøkstjenesten i Vestfold Røde Kors, Christina Moen. 
Mail: christina.moen@redcross.no 
Telefon: 930 19 029



Det første som slår meg er at jeg får en 
veldig varm og hyggelig velkomst. Minste- 
mann, Raeed, som er tre år kommer 
løpende mot meg og vil aller helst titte 
nærmere på kameraet mitt og vise meg 
TV’en. På bordet i stuen er det dekket opp 
med sjokolade, kjeks, nøtter, tørket frukt 
og en spennende dessertrett. Jeg får 
kruttsterk arabisk kaffe som smaker svakt 
av deilig kardemomme, litt uvanlig smak 
for meg, men den er god – veldig god. 
Det samme er desserten som er en slags 
vaniljekrem med sjokolade og kanskje 
noen nøtter. Utrolig god den også. Først 
og fremst er jeg her for å høre deres 
historie, ikke for å spise dessert, men jeg 
koser meg veldig på grunn av gjestfrihet-
en de viser meg.

– Forholdene ble bare vanskeligere og 
vanskeligere i Syria, forteller Ghonwa 
Alomar. Hun er en nær venn av familien 
jeg besøker, og syrisk flyktning hun også.
– Etter hvert som forholdene i Syria bare 
ble verre og verre fra 2011 og utover 
ble menneskene som bodde i de verst 
rammede områdene, og i de områdene 
hvor det var flest kamphandlinger, 
tvunget til å flykte. Til å begynne med 
flyktet vi kanskje bare fra gate til gate for 
å unngå konfliktene og kampene, men 
etter hvert måtte vi flytte, eller flykte, til 
helt nye steder og ofte fra by til by. Noen 
valgte også å flykte ut av landet for å 
komme seg unna, mange av dem flyktet 
til og med fra land til land. Totalt er det 

flere enn seks millioner som har flyktet 
fra landet vårt nå, forklarer hun ettertenk-
somt.

Kvoteflyktninger
Det var nettopp dette som skjedde 
med familien jeg besøker. Pappa Samer, 
mamma Anwar og sønnene Khaled (14) 
og lillebroren Raeed (3) flyktet først fra 
hjembyen Zabadani til hovedstaden 
Damaskus. Deretter flyktet de videre til 
nabolandet Libanon, før de kom til Norge 
en junidag i 2016: 

– Vi er kvoteflyktninger og kom rett til 
Holmestrand fra Libanon, forteller Samer.
– Etter et par måneder begynte vi på 
voksenopplæring for å lære norsk. Det er 
viktig og sannsynligvis den aller viktigste 
nøkkelen for å få jobb, fortsetter han. 

Tidligere var Samer trailersjåfør med 
kjøreoppdrag over store deler av Midt-
Østen. Han kan godt tenke seg å kjøre bil 
igjen, men først trenger han mer språk-
opplæring og norsk sertifikat.

– Nå har jeg fått praksisplass i en brukt-
butikk i Sande, og det er veldig bra, sier han. 
– For der må jeg snakke norsk nesten 
hele tiden, og da lærer jeg fortere også, 
forklarer Samer.

Kona Anwar tar også språkopplæring og 
er, som mannen Samer, tilknyttet Voksen-
opplæringen i Sande. 

Innimellom sliter jeg litt med å forstå hva 
de sier, men da er det Khaled på fjorten 
som er tolken min. Han snakker flytende 
norsk som en hvilken 
som helst annen 
14-åring, og det er 
fascinerende å høre 
at han kan slå over fra  
arabisk til norsk helt 
uten videre. Det kan 
visst den tre år gamle 
broren hans også, selv 
om han naturlig nok fortsatt mangler litt 
ordforråd.

Møte med et nytt land
Når jeg spør hva som er vanskeligst i 
Norge får jeg et svar som overrasker meg 
litt. Det er kollektivtilbudet og hvordan 
det påvirker den praktiske organisering-
en av dagliglivet. Familien må levere 
Raeed i barnehagen hver morgen før de 
reiser til voksenopplæringen, problemet 
er bare at barnehagen ligger langt unna 
og at det ikke går buss så tidlig. Derfor 
starter stort sett dagen med vekking i 
femtiden og en lang spasertur for en av 
foreldrene for å rekke alt.

– I starten slet vi med mange småting som 
vi ikke klarte å finne ut av på egenhånd. 
For eksempel hvis vi fikk et brev som 
var skrevet på norsk. Men etter at vi fikk 
kontakt med Åse, og visste at vi kunne 
ringe henne når vi lurte på noe, ble hele 
livet vårt mye enklere, sier Khaled.

Åse valgte å bli flyktningguide etter flykt-
ningkrisen vi opplevde i 2015:

– Jeg har jo vært med 
i Røde Kors i mer 
enn 60 år, og hadde 
litt erfaring fra den 
gangen vi fikk viet-
namesiske båtflykt-
ninger mens jeg 
bodde i Nittedal. Nå 
har jeg bodd 14 år i 

Holmestrand, og da flyktningkrisen kom 
fant jeg ut at jeg ville være med å hjelpe, 
forteller hun.

Møtes hver uke
Det er ingen tvil om at Åse nærmest har 
blitt en del av familien. 

– Jeg treffer flere familier, og alle jeg 
treffer er veldig hyggelige. Derfor skulle 
jeg ønske at flere nordmenn fikk øynene 
opp for at flyktningene som kommer til 
Norge er en ressurs og at de ikke på noen 
måte er farlige selv om kanskje damene 
bruker en hijab, smiler Åse.

– Det er veldig meningsfullt for meg å 
bruke tid på dette og det er hyggelig å 
kunne være til hjelp, det er vel derfor jeg 
så gjerne fortsetter med det, sier Åse til 
slutt.

– Etter at vi traff Åse ble alt enklere!
Sammen med flyktningguiden Åse Kristensen har vi vært så heldige å bli invitert hjem til en syrisk flyktningfamilie som kom til 
Norge i 2016. I dag bor familien rett utenfor Holmestrand og er i ferd med å bli godt integrert i det norske samfunnet. 
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”
            Det er ingen 
tvil om at Åse 
nærmest har blitt 
en del av familien. 

Tekst og foto: Tom Backe 

Foran fra venstre: Ghonwa Alomar, flyktningguiden Åse Kristensen og Anwar Ldarsani. Bak: Samer Abouchala og sønnene Raeed og Khaled.



HOLMESTRAND
___________________________

Møllerdammen Naturbarnehage 
Hvittingfossveien 350, 3080 Holmestrand

Tlf. 971 13 656
___________________________

Karlsen A W AS
Våleveien 29, 3080 Holmestrand

Tlf. 33 05 18 31
___________________________

HORTEN
___________________________

Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16 
___________________________

Seagull AS
3189 Horten

Tlf. 33 04 79 30 
___________________________

Machine Partner AS
3180 Nykirke 

Tlf. 977 52 112
___________________________

Horten Rørleggerbedrift AS
3182 Horten

Tlf: 33 04 36 54
___________________________

LARVIK
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik

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

Norsk Flisteknikk AS
Gamle Stavernsveien 77, 3267 Larvik

Tlf: 33 18 12 69 
___________________________

Vi takker alle
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

 

Tollbugt. 10, 3187 Horten
Tlf. 33 03 07 50

www.vikingsped.no
www.vibratec.no

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

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

 

BROMSVEIEN 23, 3183 HORTEN 
Tlf. 33 04 59 87 

post@knutlangaas.no 
www.knutlangaas.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
ronny@steinsholt.com
www.steinsholt.com

www.fritzoeengros.no

Hannevold Riv & 
Rensk AS

Hanevalsvevet 80, 
3277 STEINSHOLT

svein@hannevold.biz

Kongegata 30, 
3256 Larvik

Tlf: 457 72 891

Lågen Tur AS
Nordrum Gård Holmefossv. 

247, 3282 Kvelde Bredochs gate 1, 3256 Larvik 
Telefon 33 16 38 00 

www.faugstad-elektro.no 
R E  K O M M U N E

R E  K O M M U N E

S A N D E

N ø T T E R ø y

T ø N S B E R GS V E L V I K

Bjønnesåsen Bo og 
Aktivitetssenter 

Takker 
Besøkstjenesten

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

ADAx AS
- EN NORSK PRODUSENT

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

Fax 33 77 17 51

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN 

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

Tlf. 99 10 48 00

Tlf: 815 22 130
www.alektumgroup.com

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

www.stansefabrikken.no

Skaugveien 2, 3178 Våle
Tlf: 33 06 10 20

www.altinstallasjon.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

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

Man-Lør: 07.00-23.00

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene for 

den flotte støtten!

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene for 

den flotte støtten!

Vestfold Avløpsrensing as 
Undrumsdalveien 512,

3176 Undrumsdal
Tlf: 95723334 

Mailadr:oledovik2hotmail.com

www.hermansenmaskin.no
Tlf 906 89 244

www.dvi.no

Sandebuktveien 114, 
3070 Sande

tlf: 33 77 86 26 

Packaging Norway AS
Lersbrygga 16, 

3070 Sande i Vestfold
Tlf: 33 78 48 50 | www.nefab.no

Støtter Røde Kors
Sande kommune

S V E L V I K

S A N D E F j O R D

S T O K K E

S T O K K E

www.murmtor.no

 Tryms vei 3 3216 Sandefjord

Tlf: 33 46 71 38 Tlf: +47 33 48 95 50 
post@vestfold-fjellboring.no tlf. 33 33 84 53

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

Kiwi Svelvik Senter
Storgt. 35,3060 Svelvik

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

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

 post@marineperformance.no

Røde Kors Vestfold 
takker annonsørene 

for den flotte støtten!

LARVIK
___________________________

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 
___________________________

LARDAL
___________________________

Berganmoen Verksted AS 
Lågendalsveien. 3277 Steinholt

Tlf. 33 12 94 48 
___________________________

STOKKE
___________________________

El-Service, Din el og it installatør AS
3160 Stokke

Tlf. 928 27 964
___________________________ 

Skalleberg Gartneri
Rørkollveien 71, 3160 Stokke

Tlf. 33 33 60 41
___________________________

Dahlen Sag & Høvleri
3160 Stokke

Tlf. 33 33 51 70
___________________________

TjøME
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme

Tlf: 33 30 33 60
___________________________

TøNSBERG
___________________________

Arne Brekke AS
Kaigaten 1, 3112 Tønsberg 

Tlf: 33 74 40 10 - www.arnebrekke.no

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

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

www.safenor.no – post@safenor.no

Ring oss på tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

TRENGER
DU CONTAINER?

Vi takker alle

annonsørene

for den flotte støtten!

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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Larvik BiLpLeie og BiLgLass as • eLveveien 10 • TLf. 33 18 36 30
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Vi ønsker Velkommen
inn i Våre flotte
lokaler på elVeVeien

SSSSSSpppppeeeessssiiiiaaaalllliiiisssstttt iii bbbbiiiilpleie og bilglass siden 1984
larvik bilpleie oggg bilglass as

Vi tilbyr

GRatiS
lånebil
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forsterker

lakkens mot-
standskraft

mot steinsprut
og riper!

Null st
ress!

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

Tlf 33 52 75 55

Ledende på fiber i Vestfold

www.itel.no

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

Tlf 33 52 75 55

Ledende på fiber i Vestfold

www.itel.no

Problemløseren
innen gravering,
merking og fresing

tlf. 33 77 67 88  skiltgravering.as

Skiltgravering AS

Sentralbord: 33 30 59 70

elektro@borgeskogen.no

www.borgeskogen.no
noah.no

Avd Tønsberg                  
Tlf 33 00 30 60     

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88       

www.enterrevisjon.no

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

Se vår nettside for mer informasjon: linneakompetansesenter.no
Interesserte bes kontakte Therese Ramberg, tlf 958 57 641 eller epost: therese@linnea-ks.no

www.linneakompetansesenter.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

Grøtåslia 3, 3178 Våle
Tlf. 33 06 32 41
www.askjer.no Tlf. 33 07 19 80

post@agilkompetanse.no

Forhandler for 
Agro Økonomi og Skifteplan

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

Støtter Sandefjord Røde Kors

3084  HOLMESTRAND
trond@tsbygg.no

Tlf: 926 94 743

Holmestrand
Begravelsesbyrå AS

Bilet 12, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 05 11

Fax. 33 05 30 22
Larvik Granite AS

www.larvik-granite.no

Jan Mundal 
Transport AS

Haugsveien 80, 

3145 Tjøme

Tlf. 907 35 824

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 40 31     

www.tun.no

 STEINBRÅTEN 
TRANSPORT AS

Bjørkeveien 1

3158 ANDEBU

Tlf. 97 02 86 74
www.haakestad.no

Utleie av stillaser, lifter, minigravere og 
diverse utstyr for bygg og anlegg. www.batteri.no

• 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

Tlf: 95 19 94 70
www.myrvollentransport.no

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!



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

BOLiGpROSjEKTER – NæRiNGSByGG  – NæRiNGSTOMTER

www.formateiendom.no | Tlf  941 42 000

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.  

Ler mer på:
www.merket.no

Telefon: 
E-post: 
Adresse: 

61 36 29 00
booking@merket.no
Rv51 1640, 
2923 Tisleidalen

VelkOmmeN Til Røde kORS 
SeNTreNe AS, MerkeT - MidT i VALdreS
Sentralt plassert nesten midt på Golsfjellet 
i Tisleidalen finner du røde kors Sentrene 
AS - Merket

Velger du Røde Kors Sentrene AS, Merket til
ditt arrangementer så bidrar du til vårt
Røde Kors engasjement

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

MEny BUtIKKEnE 
PÅ nøttERøy

Meny Skallestad:
Tlf. 33 30 43 40 

Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

Tønsberg  Revetal  Tjøme  Sandefjord

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

og brostein
• Grøntvedlikehold

Tlf	334	68	400
linda@tveiten-riis.no

Svelvik
Tlf: 66 78 54 81 | Storgaten 64 | 3060 SVELVIK

Vi takker alle 
annonsørene for 
den flotte støtten!

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 for-
skjell.

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

Sterkere med – enn uten
Din lokale leverandør av diesel og smøremidler

Tlf: 3316 3440 - E-post: vestfold@oljesenter.com

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

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

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

www.torolfstenersenas.no 
Støtter Sandefjord Røde Kors

Vi takker alle annonsørene 
for den flotte støtten!


