Røde Kors

fra Vestfold

33. årg. Nr. - 2- 2019

UNG PULS. Røde Kors har innsett at ungdommen
er framtiden. Derfor satser de mye på
ungdomsarbeid både med lokale aktiviteter
og gjennom internasjonale utvekslinger.
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Røde Kors aktuelt
Røde Kors har i vårt distrikt – aktiviteter som retter seg mot
ungdom.
Fellesverket i Tønsberg er et åpent ungdomshus som åpnet
i 2016. Huset har vært en stor suksess som en uformell
møteplass for ungdommer fra Tønsbergregionen. Derfor
er vi veldig glade for at det ble startet et tilsvarende tilbud
i Sandefjord i august, et tilbud som nå er i ferd med å finne
sin form.
I Vestfold arbeider vi også mye med internasjonalt
ungdomsarbeid, derfor kan du lese om en europeisk
ungdomsutveksling hvor unge Røde Kors’ere fra Vestfold
reiste til Litauen i sommer. Og om samarbeidet vi har med
Moldova, et samarbeid som naturligvis også innebærer
ungdomsarbeid. Eller om Re Røde Kors som jobber med
aktive ungdommer gjennom Røde Kors Friluftsliv og
Førstehjelp (RØFF).
Fellesnevneren for Røde Kors sitt arbeid med ungdom
er at vi både ønsker å tilby dem aktiviteter, men også at
vi kan være en trygg havn for dem. Og ikke minst er det
viktig å høre på og ta ungdommen med på råd, for det er
de som skal drive denne organisasjonen videre.

Distriktslederen har ordet
Aller først vil jeg takke alle dere frivillige som arbeider gratis
hver eneste dag for at vi skal få et bedre Vestfoldsamfunn.
Det er dere som er limet i organisasjonen vår.
I denne avisen presenterer vi noen av de aktivitetene som

Jeg vil avslutte med å si takk for i år og ønske alle våre
samarbeidspartnere, venner, frivillige, de som trenger oss,
og de som støtter oss, en riktig fin adventstid og god jul
når den tid kommer.
Knut Kaspersen
Distriktsleder i Vestfold Røde Kors
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La ungdom være ungdom
og ta dem på alvor
Bruken av sosiale medier og det faktum at vi i mye
større grad enn før snakker om tabubelagte emner gjør
at ungdommen har blitt mer bevisste på seg selv og
hvordan de fremstår. Før målte og sammenlignet de seg
med vennene i klassen, nå må de måle seg med en hel
verden. Presset de føler om hvem de skal være er stort,
og presset kommer utenfra. Ungdommen føler på at de
må være miljøbevisste, skoleflinke, kule, feste nok, ha de
rette vennene, se pene ut og være veltrente. De skal med
andre ord ikke gjøre litt av alt, men gjøre alt hele tiden.
Ungdom som ikke mestrer alt dette har lett for å føle at de
faller utenfor.
Gjennom Fellesverkene har Røde Kors tatt et aktivt
standpunkt der de sier at ungdom trenger trygge voksne
som rollemodeller og som kan gi dem andre perspektiver
på den hverdagen de lever i. På Fellesverkene treffer
ungdommen voksenpersoner som er nøytrale og som
ikke skal måle dem. I dag treffer Røde Kors mange flere
ungdommer via Fellesverkene enn de gjorde tidligere
da ungdommen måtte være medlemmer i Røde Kors
Ungdom for å komme i kontakt med organisasjonen.
Derfor er Røde Kors nå i ferd med å bli kjent, også blant
ungdommen, som en organisasjon som har gode og
interessante tilbud og som er der for ungdommen.
Samtaletilbudet «Kors på Halsen», der barn og unge opp
til 18 år kan henvende seg for å snakke med voksne via
telefon, chat eller forum fikk cirka 35 000 henvendelser
i fjor. Dette viser med all tydelighet at behovet for voksenkontakt blant unge er stort, og samtidig at Røde Kors
spiller en viktig rolle for ungdom i en sårbar situasjon.
I langtidsplanen til Vestfold Røde Kors er det nedfestet
at de skal satse på ungdom. Ideelt sett burde alle lokalforeningene i fylket hatt et tilbud til ungdom i en eller
annen form. Sånn er det ikke i dag, men det går riktig
vei. Sandefjord viser gjennom handling at de ønsker å ta
ungdom på alvor. De ansatte en ungdomskoordinator, og
i september åpnet de et nytt Fellesverk i Sandefjord.

Helena Bisgaard var koordinator for ungdomsarbeidet i
Vestfold Røde Kors frem til oktober og sto blant annet bak
etablering og drift av Fellesverket i Tønsberg. I dag er Helena
rådgiver for frivillighet i Færder kommune.
Foto: Tom Backe

Vi bør lytte til ungdommen for de har en viktig stemme,
sin egen måte å tenke på, og de ser hvor det er behov
for nytenkning og innovasjon. Derfor bør vi også la dem
slippe til på alle nivåer i organisasjonen. Vi må være åpne
for deres meninger og ta dem på alvor. Det holder ikke å si
at vi vil satse på ungdom. Vi må ha et virkelig ønske om det
og realisere tanker og ideer om ungdomsarbeid gjennom
praktisk handling.

Røde Kors aktuelt
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Ut på tur, aldri sur. Noe av det viktigste i Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er å være ute i naturen. Her er RØFF Horten på tur til Skrim. Foto: Horten Røde Kors.

En sunn møteplass for aktiv ungdom
Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er en møteplass der ungdom fra 12 til 17 år, med felles interesser for friluftsliv
og førstehjelp, kan treffes, være sosiale og lære. De får også mulighet til å utvikle evnen til å organisere og samarbeide.
RØFF er for ungdom som vil holde på
med friluftsliv og som er interessert i
å lære mer om basis førstehjelp. Mest
mulig av førstehjelpsopplæringen skjer
utendørs, siden det de lærer i stor grad
retter seg mot den typen førstehjelp
det er bra å kunne når man ferdes ute
i naturen. RØFF er også et bindeledd
mellom Barnas Røde Kors (BARK) og
hjelpekorpsene. Grunnideen er at
ungdom som begynte i BARK som små,
fortsetter i RØFF og går videre til et hjelpekorps senere.
Ungdommen er aktive bidragsytere
De voksne frivillige i RØFF er ungdommens veiledere, men de er veldig
opptatt av ungdommen selv skal være
med på planlegging av turene og på å
arrangere møtekvelder.
– Vi vil at de skal være med på å
bestemme det innholdet som de selv
vil ha. Det gjør dem mer delaktige i
hvordan RØFF utvikles, og på den måten
blir de også mer selvstendige, sier Lars
Jensen som er leder for RØFF i Re.
Innholdet på en vanlig RØFF-kveld er
variert. Det kan være de lærer hvordan
man pakker en sekk, hvordan den
justeres og om hvordan man bruker forskjellige turutstyr. Andre kvelder kan de
for eksempel lære om allemannsretten
eller hvordan de finner ut hva som er
nord ved å se hvor mosen vokser. De

lærer også om Røde Kors-prinsippene
og om førstehjelp.

blir det også lettere for dem å ta med
nye venner til RØFF.

– I tillegg hender det også at vi bare
treffes, er sosiale, spiser en pizza og
ser en film, men vi prøver å være mest
mulig ute. For det er jo hele ideen bak
RØFF, sier Lars.

Et utstrakt samarbeid
I Re møtes RØFF-erne hver tirsdag. De
arrangerer også fire eller fem helgeturer
med overnatting i løpet av året. Overnattingsturene gjennomføres uavhengig
av om det er høst, vår, sommer eller
vinter. I Vestfold er det Tønsberg, Larvik,
Horten og Re som har RØFF-lag, og de
samarbeider gjerne om flere aktiviteter:

Organiserer, tilrettelegger og
samarbeider
Når man skal på tur, er det ikke bare å ta
på seg en sekk og legge av sted. Derfor
forklarer veilederne gjerne litt om hvor
de skal og hva det kan være smart å ha
med seg på turen. På den måten får
ungdommen et innblikk i hvordan turer
kan arrangeres.
– Men vi utfordrer dem også både
til å foreslå hvor vi skal og til å tenke
igjennom hva de da trenger å ta med.
Ofte står ungdommen for nesten hele
organiseringen selv. Blant annet har vi
to hjelpeveiledere, som er de eldste og
mest erfarne i gruppa, de har selv satt
opp en plan over alle møtedagene våre
med innhold, og noen ganger kan de
også undervise de andre, for eksempel i
hva allemannsretten er og hvordan den
fungerer. Det krever at de både må lese
seg opp og forberede seg. Vi ser at hvis
vi gir ungdommen ansvar og tillit, så får
de et helt annet eierskap til det de driver
med. Det vokser de fleste av dem veldig
på. Når de føler en slik delaktighet, så

vi Røde Kors, noe som betyr at absolutt
alle er velkomne. RØFF er dessuten et
tilbud som ikke koster noen ting. Det er
helt gratis. Vi låner til og med ut utstyr
til de som trenger fra en av utstyrsbankene vi har rundt i fylket, avslutter Lars.
Tekst: Tom Backe

– Hvis for eksempel RØFF i Horten skal
til Skrim, så kan det godt hende at vi
blir med, for vi ser mange fordeler i å
samordne aktivitetene. Og ikke minst
syns ungdommen det er ekstra gøy når
det er flere ungdommer på tur samtidig,
forteller Lars.
I Vestfold er det planlagt to «Camp
Vestfold». Den ene er i november, den
andre i juni. Dette er også et samarbeidsprosjekt mellom de ulike RØFFgruppene.
Nyttig lærdom
– Det jeg liker aller best med RØFF er
at vi skaper et veldig sunt miljø for
ungdom. Vi holder på med sunne aktiviteter og lærer dem noen gode verdier.
De får mye kompetanse i det å være ute
og i førstehjelp. Dette er veldig gode
kunnskaper som ungdommen også vil
ha glede av når de blir eldre. I tillegg er

Fra venstre Lars Jensen, William TinnionVarholm og Jennifer Tinnion-Varholm.
Hunden Arya foran.
Foto: Tom Backe
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På Fellesverket nesten hver dag. Mats Alvestad fra Stokke og Thea Herlofsen Gjerde fra Ringshaug syns det det er koselig å treffe venner og få et gratis måltid mat på Fellesverket.

Ungdommen trenger voksne å snakke med
Forventningene og kravene som ungdom stilles overfor øker. Mange plages av presset. Derfor er det viktig at ungdommen har et sted de trives å være, men også et sted der de kan snakke med voksne. Det finner de på Fellesverket.
Fellesverket i Tønsberg er best kjent som
«Huset på hjørnet» og ligger i sentrum
av byen med kort vei både til buss og
tog. Siden ungdomshuset åpnet i januar
2016 har de registrert flere enn 900 navn
på listene over de som har besøkt huset.
På en vanlig kveld er det gjerne rundt 40
ungdommer som stikker innom.
– Jeg tror nok noe av grunnen til populariteten er at tilbudet ikke koster noe, at det
ligger midt i sentrum og at det er helt uforpliktende å komme hit. Om ungdommen
bare vil henge og snakke med venner,
drikke kakao eller spille spill, så er det helt
opp til dem. De bestemmer selv om de vil
komme og hvor lenge de vil være her, sier
Thomas Berntsen som har vært frivillig på
Fellesverket siden oppstarten for tre år
siden.
Mange ungdommer har kanskje ikke så
godt hjemmemiljø å gå til. Det kan være
årsaken til at de heller er i byen, men de
ønsker ikke å trekke til andre av byens
miljøer som kan være mer utsatte, og da
er Fellesverket et mye bedre alternativ – et
alternativ som føles trygt.

saker som er mye mer personlig etterhvert. Det kan være mobbing, det å passe
inn i ulike sosiale miljøer og hvordan de
kan tilpasse seg, men det kan også være
rusproblematikk eller psykisk helse de vil
snakke med oss om, forteller han.
Ungdommene på Fellesverket påpeker
også at Fellesverket oppleves som et sted
der det er trygt å være fordi det er voksne
der:
– Jeg snakker mye med de voksne når jeg
er her, sier Thea Herlofsen Gjerde (22) som
har besøkt Fellesverket jevnlig de tre siste
årene.
– Egentlig snakker vi om alt mulig. Noen
ganger snakker vi også om problemer
eller ting jeg ikke vil diskutere med andre. I
tillegg er det jo trygt at de er her, fortsetter
hun

Mats Alvestad (19), tilføyer:
– Det er greit å vite at de har taushetsplikt.
Det gjør det litt enklere å prate med dem
om det aller meste, noe jeg gjør innimellom. Ellers er det trygt og godt her. Jeg
trives, treffer venner, og derfor er jeg her
nesten hver dag, forteller Mats.
Mer press
Det står i avisene, vi hører det på radio og
vi ser det på TV – at ungdommen har det
mye tøffere nå enn de hadde det før. At
presset har økt. Thomas tror det stemmer:
– Samfunnet har endret seg og prestasjonsjaget bare øker. Skolen kan være tøff
og for mange føles det uoppnåelig å få
gode nok karakterer. Så har de det sosiale
presset der det handler om å ha de riktige
klærne, se bra ut, høre på riktig musikk
eller å tilhøre den riktige idretten. Mange
sliter rett og slett med å finne en sosial

De trygge voksne
Thomas forteller også at ungdommen
gjerne diskuterer ting med de frivillige
voksne som er på Fellesverket. Ting de
ikke vil, eller kan, diskutere med foreldrene
sine. Temaene spenner vidt.

– Det starter gjerne med helt dagligdagse ting, men det er ganske vanlig at
ungdommen åpner seg og vil snakke om

tilhørighet. Totalen blir jo heller ikke bedre
av at ungdommen eksponeres for en falsk
virkelighet gjennom sosiale medier hvor
bildene er retursjerte og man kan få et
inntrykk av at alle andres liv bestandig er
en fest, sier han ettertenksomt.
Alle disse tingene gjør at ungdommen
trenger en ventil, og i mange tilfeller kan
de voksne på Fellesverket fungere som
slike ventiler.
– Vi kan være en slags svamp som suger
opp litt av problemene deres. Også kan
vi realitetsorientere ungdommen litt, og
kanskje gi dem noen alternative synspunkter. Men det er veldig viktig at vi gjør
det på en skånsom måte, for vi må passe
på at vi ikke blir belærende. Belærende
mennesker møter de nok av andre steder,
påpeker han.

Trygge voksne. Signe Grønlund-Aigeltinger og Thomas Berntsen er frivillige
på Fellesverket.
Liker å snakke med ungdom. Thomas Berntsen har vært frivillig på Fellesverket i Tønsberg
siden det åpnet i 2016 og trives veldig godt med å være sammen med ungdommen.

Tekst og foto: Tom Backe
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Fellesverket i Sandefjord hadde en stor åpningsfest den 30. august med taler, bevertning, underholdning, snorklipping, hygge og mingling. Ordføreren, politikere og representanter fra
kommuneadministrasjonen var blant de inviterte. Foto: Sandefjord Røde Kors

Nytt Fellesverk i Sandefjord
I forbindelse med skolestart åpnet Røde Kors i Sandefjord sitt nye tilbud til ungdom, nemlig Fellesverket. Tilbudet er
fortsatt i oppbyggingsfasen og har blitt tatt godt imot i byen.
Susann Angell, som er ungdomskoordinator i Sandefjord Røde Kors, forteller at
det har vært et stort behov for en sosial
møteplass for ungdom i Sandefjord. Og
med hjelp, blant annet fra positive politikere som har sett behovet, kom tilbudet på
plass nå i høst:
– Vi er i fortsatt i en oppstartsfase, men
har valgt å la ungdommen få være med å
forme huset og ta del i oppussingen som
en del av aktivitetene på Fellesverket. Dette
håper vi vil gi de økt eierskap til huset. Vi
tror det er lurt å gjøre de tilpasningene som
trengs sammen med ungdommene og de
frivillige, for på den måten gjør vi stedet til
et felles verk i praksis. Så gjennom høsten
skal vi sammen forme og bygge opp tilbudet sakte, men sikkert, forteller Susann.
Et ungdomshus med innhold
Fellesverket holder til i en bygning som
tidligere var et sjøfartsmuseum. Huset
heter Rukla. Det er godt kjent i Sandefjord

og ligger sentralt til med kort vei både til
den videregående skolen og jernbanen.
Ungdomshuset er for ungdom mellom
16 og 25 år og holder åpent hver tirsdag
og torsdag. Som alle andre Fellesverk har
Sandefjord alle de faste aktivitetene som
Fellesverket skal ha; nemlig å være en
møteplass med mat, tilby leksehjelp, gatemegling og arbeidstrening.

– Vi trenger jo litt tid på finne formen vår.
Derfor er det ikke noe mål i seg selv at vi
skal ha flest mulig ungdommer i starten.
Det er viktig at de frivillige får opplæring, at
de blir kjent med huset, hverandre og ikke
minst ungdommen. Sånn sett er det nesten
en fordel at det ikke kommer flere enn det

– I tillegg vil vi satse ekstra på sunn og
god mat og få inn kokker til å hjelpe oss
med dette. Vi planlegger også å lage et
event- og konsertteam som skal sørge for
regelmessige temakvelder og konserter
med lokale artister, samt et maritimt og et
internasjonalt team som skal samarbeide
med andre aktører, sier Susann.

Dette er Fellesverket

Finner formen
På åpningskvelden kom det 19 ungdommer, og på en vanlig kveld har det gjerne
vært et sted mellom 20 og 30 ungdommer
innom.

gjør akkurat nå, men etter jul vil vi veldig
gjerne ta imot mange flere, smiler Susann.

Tekst: Tom Backe

•

Fellesverket er Røde Kors’ aktivitetshus for ungdom

•

Det er 12 Fellesverk i Norge fordelt på ni byer

•

Fellesverket er et gratis lavterskeltilbud

•

På Fellesverket møtes ungdom for å henge, snakke og spille – med trygge
voksne til stede

•

Fellesverket serverer et gratis måltid mat

•

Faste aktiviteter som finnes i alle Fellesverkene er: Møteplass for ungdom,
gatemegling, leksehjelp og arbeidstrening
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Internasjonal ungdomsutveksling. Margit Eline Vindegg Torp og Sarah Hamdan var to av ungdommene som reiste til Litauen for å lære mer om soft-skills i sommer. Foto: Bianca Dagheti

Til Litauen for å lære ting man ikke lærer på skolen
I sommer reiste seks ungdommer og en leder fra Fellesverket i Tønsberg på ungdomsutveksling til Litauen. Formålet
var å treffe ungdom fra andre land og å styrke sine personlige egenskaper.
Egenskaper som kommunikasjon og
samarbeidsevner kalles ofte «soft-skills»,
og det var nettopp soft-skills som ungdommene skulle bli mer bevisste på
og lære mer om på ungdomsutvekslingen i sommer. Mens utdanningsløpene er
ganske standardiserte, legger arbeidslivet
stadig større vekt på kandidatenes personlige egenskaper når de skal ansette
nye medarbeidere.

gå utenfor sin egen komfortsone og føle
på litt ubehag.
– Deltakernes holdninger var avgjørende
for at ungdomsutvekslingen ble så
vellykket. De møtte med et åpent sinn
overfor deltakere fra de andre landene. De
forberedte og gjennomførte egne opplæringsopplegg om lederskap, konflikt,
samarbeid og motivasjon. Underveis
utviklet de gode samarbeidsformer og
måtte fremføre, presentere og snakke
foran alle de andre. Ikke minst fikk de
konkrete og utfordrende oppgaver under
en utflukt til Vilnius. Der måtte de blant
klemme minst ti fremmede personer og
snakke med dem, sier Aidas Gedminas
som var den stedlige koordinatoren for
arrangementet i Litauen.

– De som er flinke i slike soft-skills stiller
sterkere i konkurransen om fremtidige
jobber, men vi lærer veldig lite om hvordan
vi kan utvikle disse personlige egenskapene gjennom skole og utdanning.
Slike ferdigheter tilegner vi oss nemlig
først og fremst i samspill med andre, sier
Helena Bisgaard. Hun deltok som leder for
de norske ungdommene fra Fellesverket.
Målsetningen for dette kurset var å
gjøre ungdommen bevisste på hvilke
personlige egenskaper de har, hvordan
de behersker dem og hvilke egenskaper
de kan øve og trene på for å bli bedre.
Hensikten er å gjøre det enklere for dem å
inntre i arbeidsmarkedet.
36 ungdommer fra seks forskjellige land
På det ukes lange oppholdet i Vilnius
traff ungdommene fra Tønsberg 30 andre
ungdommer som kom fra Litauen, Latvia,

Ungdom fra ulike land i skjønn forening. Foto: Bianca Dagheti
Polen, Italia og Romania. Undervisningen
foregikk for det meste som gruppearbeid
der de løste ulike oppgaver og deltok i forskjellige leker, i motsetning til tradisjonell
klasseromsundervisning. Ungdommene
skulle også undervise hverandre:
– Hvert land hadde egne temaer som de
kurset de andre ungdommene i. Vi har hatt
gatemegling som en del av opplegget på
Fellesverket, og derfor holdt vi et gate-

meglingskurs for de andre deltakerne. På
kurset lærte vi dem hvordan konflikter kan
håndteres enten det er i hverdagen, på
arbeidet eller på skolen, forklarer Wiktoria
Dabrowska (18), som var en av deltakerne.

Ut av komfortsonen
I løpet av oppholdet ble ungdommen
stadig satt på prøve og måtte flere ganger

Internasjonale kontakter
Å knytte internasjonale kontakter på tvers
av landegrensene var en viktig del av ungdomsutvekslingen.
– Vi ble fort kjent med de andre ungdommene og blant annet lærte vi hvordan vi
kunne kommunisere bedre med andre
selv om vi ikke snakker det samme språket,
sier Wiktoria.
Hun forteller også at mange av de
andre ungdommene stusset over en del

Røde Kors aktuelt
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Midler fra Erasmus+
finansierte
ungdomsutvekslingen

•

Erasmus+ er EUs program
for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett

•

Målet er å legge til rette
for mer mobilitet mellom
landene og et bedre utdanningssystem i Europa

•

Med et budsjett på nesten
15 milliarder euro, eller omtrent 130 milliarder norske
kroner, tar programmet sikte
på å øke kompetansenivået,
modernisere utdanningen
og på den måten skape flere
arbeidsplasser

•

Det høye budsjettet gjør
Erasmus+ til verdens største
utdanningsprogram

•

Erasmus+ støtter blant annet
ungdomsutvekslinger og
ungdomspolitiske møter
hvor ungdomsarbeidere kan
delta på kurs eller arrangere
seminarer og studieturer

En stille stund i Vilnius. Foto: Bianca Dagheti

særnorske forhold:
– Fraværsgrensen for eksempel. Ingen av
de andre landene hadde sånne regler, og
de forsto heller ikke hvorfor vi må betale
for å få en legeattest hvis vi er syke når
vi kommer fra et så velstående land som
Norge. Mange av dem stusset også over at
mange norske ungdommer får jobber ved
siden av skolen allerede når de er 15 eller
16 år gamle. Det var ikke så vanlig blant
de andre at ungdom fikk jobber så tidlig,
fortsetter hun.

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

Et vellykket opplegg

– Hvis jeg skal oppsummere, vil jeg si
at Røde Kors gir ungdom mye mer enn
bare møteplasser. Gjennom et opplegg
som dette gir de dem også motivasjon,
livsglede og veiledning. Jeg syns det
har vært lett å samarbeide med Røde
Kors siden de er så profesjonelle og
har flinke ledere og frivillige som både
ser og forstår ungdommen, forklarer
Gedminas.
Wiktoria var også veldig godt fornøyd
med hele opplegget i Litauen:
– Det var utrolig lærerikt, og fantastisk å
bli kjent med nye folk. Hvis jeg blir spurt
om noe tilsvarende igjen så blir jeg med!
Dette var også veldig bra for selvtilliten,
siden vi ofte måtte utfordre oss selv litt.
Det gjør at jeg tør mye mer nå enn før.
Neste gang kommer det helt sikkert til
å bli mye mindre skremmende å møte
mange nye mennesker på én gang på
grunn av det jeg lærte i sommer. Jeg
tror nok også at dette opplegget har
gjort meg mindre forutinntatt til nye
mennesker, avslutter Wiktoria.
Tekst: Tom Backe

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/

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

Høyt & Lavt Eiendom AS
Lågendalsveien 3388,
3277 Steinsholt
Tlf: 33 15 55 00

Tlf 334 68 400
kjetill@tveiten-riis.no

Vi utfører bygge oppdrag fra
rehabilitering, ombygging,
hytter, eneboliger, leiligheter,
næring og offentlige bygg,
samt taksering.
Hegdalbakken 7, 3261 LARVIK

Telefon: 33 19 23 88
Mobil: 922 15 175
www.realbygglarvik.no

KIWI Vear

Melsomvikveien 603,
3173 Vear
Tlf: 33 36 51 16

Engelstad maskin AS

Buskerud & Vestfold Fyringsservice AS

Skiensveien 199, 3277 Steinsholt
Tlf: 400 63 478

Tlf: 916 22 222

Breidablikkveien 275, 3277 Steinsholt
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Røde Kors aktuelt

Samarbeidsprosjektet
med Moldova

Representanter Fra Moldova og
Vestfold Røde Kors foran de lokale
Røde Kors kontorene.
Foto: Kjetil Brænna

Alle Røde Kors-distriktene
pleier å ha et utenlandsprosjekt, og tidligere har
Vestfold Røde Kors hatt
prosjekter blant annet i
Afrika og Russland. I 2017
startet Vestfold Røde Kors
og Moldova Røde Kors
opp et nytt samarbeid.

Fra workshop med ungdom fra Moldova og Vestfold. Foto: Kjetil Brænna

Hva skal ungdom gjøre for å bli hørt?
Dette var det viktigste spørsmålet under en workshop i Moldova i oktober. Her møttes
ungdom fra Norge og Moldova for å lære mer om demokratiske prosesser og for å utveksle
erfaringer.
Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom
Vestfold Røde Kors og Moldova Røde
Kors reiste representanter fra Vestfold til
Moldova i oktober. Formålet med reisen
var å utveksle erfaringer og kompetanse
om beredskap, samt et eget prosjekt som
rettet seg mot ungdom.
– Vi var syv voksne og fire ungdommer
som reiste, forteller Kjetil Brænna i Vestfold
Røde Kors.
– Ungdommene hadde et opplegg som
dreide seg om styrking av demokratiske
prosesser, internasjonal forståelse og
kompetansehevning, fortsetter han.
Praktisk opplegg
Workshopen, der de fire norske ungdommene traff 12 ungdommer fra Moldova,
var praktisk rettet med ulike oppgaver og
øvelser. En fasilitator fra Røde Kors ledet
ungdommene gjennom opplegget som
skulle lære dem mer om hvordan ungdommens stemme kan bli hørt gjennom
deltakelse og påvirkning både som individ
og på gruppenivå.
– Vi er jo vant til at nærmest alle aktiviteter for barn og unge er styrt av voksne.
Når du kommer på fotballtrening eller
korøvelse er det som regel en voksen
som forteller de unge hva de skal gjøre.
Hensikten med workshopen vi hadde var
å gi ungdommen innsikt i hvordan de kan
få en større påvirkningskraft og å lære
dem litt om hvilke knapper de kan trykke
på både i forbindelse med politikk og på
alle andre arenaer, sier Brænna.

Hele workshopen foregikk på engelsk
og de 16 ungdommene var fra 12 – 22
år gamle, mange av dem med svært ulik
økonomisk bakgrunn.
Variert opplegg – viktig samarbeid
Mens representantene fra Norge var i
Moldova hadde de både faglige samlinger
og en dag der de ble kjent med hovedstaden. De besøkte også et dagsenter for
sårbare barn og ungdom. I tillegg overleverte de gaver til en barnehage. Det
var Vestskogen barnehage på Nøtterøy
som hadde samlet inn penger til gavene
som både besto av ny telefon, printer,
et kjøleskap med fryser og en del annet.
Neste samling mellom Moldova Røde Kors
og Vestfold Røde Kors er i desember. Da

kommer ungdommene fra Moldova til
Norge for å treffe de norske ungdommene
og fortsette arbeidet sitt.
– Ungdommen i Vestfold vil kunne bruke
erfaringene og lærdommen fra prosjektet
i sitt videre arbeide som trygge tillitsvalgte
i Røde Kors Ungdom. Med erfaringsutveksling og kompetanseløft vil ungdom
i Moldova ha bedre forutsetninger for å
bygge opp en ungdomsorganisasjon i
Moldova Red Cross. Det er blant annet
denne gjensidigheten som gjør samarbeidet så bra, avslutter Brænna.

Tekst: Tom Backe

Den treårige samarbeidsavtalen
som ble signert i 2016 er basert på
gjensidighet, noe som blant annet
betyr gjensidig kompetanseutveksling. De lokale foreningene i Norge
og Moldova skal styrkes både med
tanke på organisering, utvikling og
internasjonal forståelse. Vestfold
Røde kors samarbeider med hovedkontoret i Moldova Røde Kors og
fire lokale regioner.
Som en del av samarbeidet gir Vestfold Røde Kors aktivitetsstøtte både
i form av økonomiske midler og
gjennom annen type bistand. Dette
skal bidra til å forenkle gjennomføringen av eksisterende aktiviteter,
eller for å skape nye.
En annen viktig del av samarbeidet
knytter seg til kunnskap om internasjonal rett, Røde Kors sin virksomhet og internasjonalisering.
Moldova Røde Kors og Vestfold
Røde Kors har et jevnlig samarbeid
der representanter fra Moldova
besøker Norge, og omvendt.
Nylig ble det undertegnet en ny
samarbeidsavtale som gjelder fra
2019 og har en varighet på tre år.

I løpet av oppholdet ble det også tid til å se hovedstaden og til å reise på ekskursjon.
Her besøker de en barnehage. Foto: Kjetil Brænna

Illustrasjon

KALDNES BRYGGE

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00
!

tress

Null s

Vi tilbyr

GRatiS
lånebil

larvik bilpleie og
g bilglass as
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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
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Er du Interessert å bo på Kaldnes Brygge?
Ta kontakt eller se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

Se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes
Tor André Vedvik - Telefon: 97 95 95 57 - E-post: tav@selvaagbolig.no
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Vi ønsker Velkommen
inn i Våre flotte
lokaler på elVeVeien

Avd Tønsberg
Tlf 33 00 30 60

Larvik BiLpLeie og BiLgLass as • eLveveien 10 • TLf. 33 18 36 30

Avd Horten
Tlf 33 38 19 88
www.enterrevisjon.no

Linnerud Konsult AS

noah.no

Skiltgravering AS
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
fiber
for
Viken
Fiber,
TV,
brann osv.
Telefoni, data/bredbånd, alarm,
brann osv.

Tlf 33 52 75 55
Tlf 33 52 75 55

Vi gjør
mer enn du tror!
tlf. 33 77 67 88 skiltgravering.as

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
hos
Montér
HUS OG HAGE
Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Holmestrand
Våleveien 3
3080 Holmestrand
Tlf. 916 52 000
07-18 (09-15)

www.itel.no
www.itel.no

Vi skaper muligheter for ledende retailkjeder
www.extendaretail.com

HOLMESTRAND

HORTEN
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www.smith.no

CMY

Last & Buss – Bobiler, Caravan og Båt

Tollbugt. 10, 3187 Horten
Tlf. 33 03 07 50
www.vikingsped.no

HORTEN

BORREVEIEN
Tlf: 33 08 49 00

LARVIK

Kongegata 30,
3256 Larvik
Tlf: 457 72 891

BROMSVEIEN 23, 3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87
post@knutlangaas.no

Nedrev. 8 – Bygg 18, 3183 Horten

www.knutlangaas.no

www.hsr.no

LARVIK

Bredochs gate 1, 3256 Larvik
Telefon 33 16 38 00
www.faugstad-elektro.no

LARDAL

ANONYM

Lågen Tur AS

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no

K

Tlf. 330 20700

ANNONSØR

Nordrum Gård Holmefossv.
247, 3282 Kvelde

NØTTERØY

Hagaveien 49,
3275 Svarstad

REF. 546

www.fritzoeengros.no

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

www.gjerden-fjellsikring.no

Bjønnesåsen Bo og
Aktivitetssenter
Takker
Besøkstjenesten

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

Kirkeveien 213, 3140 NØTTERØY
Telefon: 33345757
Epost: dag@eventyrhus.no

www.eventyrhus.no

NØTTERØY

Tlf: 92 05 40 05

Vi har lang erfaring med våre produkter og leverandører,
og vi prøver å yte god service med stor faglig tyngde.

RE KOMMUNE

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

SANDEFJORD

SANDE

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

Kopstadveien 519, 3178 Våle
Tlf: 33 06 03 38 / 480 28 816 | post@vestfold-liftutleie.no

Sande kommune

Tlf: 33 46 71 38
www.murmtor.no
SVELVIK

Støtter Røde Kors

SANDEFJORD

STOKKE

Foksrødveien 39,3241 Sandefjord

+47 33 47 02 00
post@torgersskraphandel.no

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

Tryms vei 3 3216 Sandefjord

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

TØNSBERG

ADAX AS
- EN NORSK PRODUSENT
Tlf: 33 77 30 40

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

www.juve.as

P.b. 38, 3061 Svelvik

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

Tlf. 33 77 17 50
Fax 33 77 17 51

TØNSBERG

Tønsberg Elektriske AS

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

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

Røde Kors Vestfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Mob. 91 36 90 00
www.eldevikbygg.no

VELKOMMEN TIL EIDENE!
KURS OG KONFERANSESENTER

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

Dal Gjestegaard – i hjertet av Vestfold
Fiber - IT - Mobil
Eksklusiv tilgang til våre festlokaler med vertskap kun for deres
selskap. I skjermet og idylliske omgivelser skaper vi en fantastisk
ramme for deres store dag.

Tlf: 33 50 95 00
Mail: eneri@eneri.no

Ta kontakt for arrangement og event av alle slag.
Konferanser, messer, bryllup, selskap og konfirmasjon.
Vi tilbyr også overnatting i nyoppussede 24 leiligheter i vår
resepsjonsfrie leilighetshotell.
Ta kontakt for langtidsleie.
Mail: resepsjon@dalgjestegaard.no, telefon: 40840851.

Berganmoen
Lågendalsveien
3277 Steinsholt

3277 Steinsholt

2658

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

www.everzinc.com

Raveien 269, 3220 Sandefjord

Tlf: 33 45 17 05
www.skiferthorsen.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.

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

BERTEL O. STEEN
Tid for miljøvennlig

ANTIRUSTBEHANDLIG
Lanolinoljen Fluid Film

VESTFOLD AS

RÅBEKKEN
Avd. Tønsberg:
33 37 69 00
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

Dagens biler ruster mer enn noen gang. Det har
aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse.
Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og
husk - nye biler ruster også.
Fluid Film lanolinolje virker på en helt unik måte.

•
•
•
•
•
•
•

Miljøvennlig
Slitesterk
Drypper lite
Kryper godt
Effektivt på alle biler
Overlegen hvis bilen har begynt å ruste
Gunstig for elektriske/elektroniske
komponenter

VI SER DET SOM Ø
 YET IKKE KAN SE
www.tgt.no | 90 73 55 83 | tselvig@online.no

Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode virkning og som kan
dokumentere resultater.
Vår kunnskap og erfaring – din trygghet.
Les mer på våre hjemmesider.

Standardbehandling
Fra kr.

Hovedbehandling
Fra kr.

2.900,- 4.700,Vestfold Antirust
Hortensveien 273, 3157 Barkåker
Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no
www.vestfoldantirust.no

SKOPPUM MEK. VERKSTED AS
Tverrmyra 8, 3185 Skoppum
Tlf. 33 07 02 26

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

Rådhusgaten 22,
3290 Stavern
Tlf. 33 16 53 50

www.batteri.no

Tlf: 33 38 52 59
www.notteroy-ror.no

Jan Mundal
Transport AS
Haugsveien 80,
3145 Tjøme

Tlf: 33 18 18 00

Tlf. og
907
35 824
• Opplag rep
service
av båter.
• Rep service av snøscootere.
• Rep service av motoriserte
hageredskaper.
• Rep service av ageregater.
w w w. s e a g u l l . n o

3189 Horten | Tlf. 33 04 79 30

• Opplag rep og service av båter.
Langgrunn
, 3186 Horten
• Rep service av snøscootere.
• Rep Tlf:
service
av motoriserte
33
04 30 00
hageredskaper.

www.larvik-granite.no

Meld deg som blodgiver her
Sykhhuset i Vestfold - Larvik

tlf: 33 16 45 96

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

tlf: 33 45 66 21

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

tlf: 33 34 30 75

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

B -Blad
Tlf: 33 30 76 00

Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten
Tlf. 33 07 34 16
___________________________

LARDAL

___________________________
Tømrer Martin Langerud AS
Østsideveien 1040, 3277 Steinsholt
Tlf. 917 23 993
___________________________
Berganmoen Verksted AS
Lågendalsveien. 3277 Steinholt
Tlf. 33 12 94 48
___________________________

LARVIK

___________________________
Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik
Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no
___________________________
Asbjørn Næss Transport AS
Holmfossveien 12 , 3282 Kvelde
Tlf. 33 15 65 00| w
 ww.asbjorn-ness.no
___________________________
Lett-Tak Systemer
3261 Larvik
Tlf. 33 13 28 00
__________________________

STOKKE

___________________________
Skalleberg Gartneri
3160 Stokke
Tlf: 33 33 60 41
___________________________

SVELVIK

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

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
Montér
HUS hos
OG HAGE
Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Tønsberg

Måkeveien 1A, 3112 Tønsberg

MENY BUTIKKENE
PÅ NØTTERØY
Meny Skallestad:

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

Røde Kors Vestfold takker
annonsørene for den
flotte støtten!

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.:

norskflid.no
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Ja, vi elsker bunad!
Ja, vi elsker bunad!
Ja,
vi
Ja,elsker
vibunad!
elsker
bunad!
bunad!
Ja,Ja,
vi
elsker
bunad!
Ja,vi
vielsker
elsker
bunad!
Ja,
vi
elsker
bunad!
Ja, Ja,
vi elsker
bunad!
vi elsker
bunad!
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Tlf. 480 73 000
07-19 (09-16)

DIN LOKALE
BREDBÅNDS
LEVERANDØR

RETURADRESSE: Tollbugata 115, 3041 Drammen

HORTEN

___________________________

