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HISTORIKK 
 
I 1966 tok Sandefjord Pensjonistforening opp spørsmålet om organisert 
velferdsarbeid for eldre i de 2 kommunene Sandefjord og Sandar. 
Året etter, i 1967, ble kommunene slått sammen til en «storkommune». Byen 
med sine 6.000 innbyggere kom til å vokse sammen med nabokommunen 
Sandar med sine 30.000. 
Mange har hevdet at stiftelsen av Helse og Velferdssentralen i 1967 var med på å 
fremme samarbeidet på tvers av kommunegrensene. 
 
I 1996 ble” Helse- og Velferdssentralen” til” Frivillighetssentralen Sandefjord” 
i sammenheng med en større nasjonal satsning på frivillighet generelt. 
 
Mai 2004 var Hvidtgården i Storgata ferdig og Frivillighetssentralen flyttet inn i 
lyse trivelige lokaler og samarbeidet med aktørene i huset lå til rette for nye 
muligheter. 
  
2006 søkte Frivillighetssentralen om tilskudd til lønn for daglig leder, fra Kultur – 
og Kirkedepartementet (KKD). Søknaden ble godkjent og sentralen fikk tildelt 
statstilskudd.  
Samarbeidet med KKD har gitt Frivillighetssentralen en tydeligere plattform. 
Driften skal være i samsvar med de statlige retningslinjer, og arbeidet forankres i 
Stortingsmelding nr. 25 (2006) og Frivillighetsmeldingen (2007). 
 
2007 ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune, og 
Frivillighetssentralen.  
I avtalen står det at Frivillighetssentralen er en selvstendig organisasjon med 
egen styringsstruktur i form av styre og representantskap.  
Frivillighetssentralen er ansvarlig for eget budsjett. 
Sandefjord kommune har arbeidsgiveransvar og bistår oss med føring av 
regnskapet.  
Avtalen har gitt Frivillighetssentralen ryddige forhold å arbeide etter i samsvar 
med egne vedtekter. Rollene er klart definerte.  
Virksomheten er i Helse- og sosialetaten, og det fungerer godt. 
Ny samarbeidsavtale ble revidert, justert og underskrevet 27.november 2009. 
 
På årsmøte 18. mars 2009 ble det vedtatt at Frivillighetssentralen i Sandefjord  
skifter navn til Sandefjord Frivilligsentral, sentralen fikk også ny logo. Den nye 
logoen viser at vår oppgave er å ha de FRIVILLIG i sentrum. 
 
Styret i Frivilligsentralen besluttet høsten 2013 å flytte ut av de kommunale 
lokalene på Hvidtgården, og leie lokaler på det private marked.  
Den 1.desember 2013 flyttet sentralen inn i trivelige lokaler i               
Stockfleths gate 6 – 8.  
Det er skrevet en ny avtale mellom Sandefjord Kommune og Frivilligsentralen, 
der det i punkt 10 er skrevet at: «økte utgifter til husleie forutsetter ikke økt 
tilskudd fra kommunen. Skulle det bli behov for Frivilligsentralen og flytte ut av 
lokalene igjen, kan Sandefjord kommune stille egnede lokaler vederlagsfritt til 
disposisjon.» 
Våre lokaler inviterer til en god møteplass- «Møte mellom mennesker» 
 



 

 
FORMÅL                                                                                 
Sandefjord Frivilligsentral skal være lokalt forankret møteplass, åpen for alle som 
har lyst til å delta innen frivillig virksomhet, og tuftet på slagordet:  
«Møte mellom mennesker». Sentralen skal utvikles av mennesker som er 
knyttet til sentralen. Sentralen skal være en initiativtager og igangsetter og et 
aktivt kontaktpunkt mellom lokalsamfunnet og det offentlige.  
.  
  
MÅL 

1. Sandefjord Frivilligsentral skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for 
frivillige, lag/ foreninger og det offentlige. 

2. Sandefjord Frivilligsentral skal være en paraplyorganisasjon for frivillige i 
byen. Et levende og attraktivt møtested hvor kompetanseheving og 
motivasjon til mestring skal tilbys i et frodig frivillig fellesskap. 

3. En samhandlingsarena for frivillig virke og kulturelt mangfold. 
 
DELMÅL  

Ø Sandefjord Frivilligsentral ønsker å bidra til å bedre folks livssituasjon 
gjennom frivillig innsats, uavhengig av alder, religion, politikk og etnisk 
tilhørighet. 

Ø Gi frivillige kompetanse som gjør at de blir trygge i den frivillige tjenesten 
de ønsker å utføre. 

Ø Gi frivillige økt status for den tjenesten de utfører. 
Ø Den enkelte frivillige må bli ivaretatt og stimulert til videre innsats. 
Ø Sandefjord Frivilligsentral ønsker å ta initiativ til nye kontakter og 

videreføre gode samarbeidslinjer til frivillige i byen. Frivilligsentralen vil 
samarbeide med lokale og sentrale aktører på frivillighetsfeltet. 

Ø Sandefjord Frivilligsentral ønsker å utvikle gode nettverk og 
samarbeidsstrategier med ulike organisasjoner, næringslivet, private 
aktører og Sandefjord kommune. 

Ø Sikre en god organisering som utløser frivillighet blant alle aldersgrupper. 
Ø Videreutvikle virksomhetene. 
Ø Videreføre: Prosjekt Flyktningguide/ Innflytterkontakt i samarbeid med 

Introteamet i Sandefjord kommune. 
Ø Markedsføring av Sandefjord Frivilligsentral, internt og eksternt. 
Ø Sandefjord Frivilligsentral skal være en: Møteplass mellom mennesker. 

      
               Hver fredag er det lunsj på sentralen                                              Sprek 80 – åring                   
 



 

ORGANISASJON: 
Sandefjord Frivilligsentral er en selvstendig organisasjon som er registrert i 
Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret med org. nr. 971 52 454. 
Frivilligsentralen er registret og mottar Grasrotandel.  
 
ADRESSE: 
Stockfleths gate 6 – 8, 3210 Sandefjord 
 
 
TELEFON: 
96 09 51 80 / 96 09 51 82 / 96 09 51 83 
 
e – post: leder@sandefjord.frivilligsentral.no 
      elisabeth.fevang@sandefjord.kommune.no 
      post@sandefjord.frivilligsentral.no 
      flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no 
      bjo-leif@online.no (Styreleder) 

 
ADMINISTRASJONEN:  
    

   Daglig leder: Elisabeth Fevang: 100% st.   
 
 
    
 
  Kontormed.arb: Gjertrud Dahl Horvei:  40% st. 
   
 

 Flyktningeguide-koord.: Eldri Tusvik Rosenlund:  40% st.   
   
 
 
STYRELEDER: 
 

 Styreleder: Bjørn Solberg. 
 
 
 
 



 

Innlegg fra styreleder: 
 
Det har skjedd mye siden siste årsmøte i Sandefjord Frivilligsentral. I tillegg til 6 
avholdte styremøter har det vært mange samtaler med ledelsen som jeg har fått delta i. 
 
Vår tildeling av frivilligpris er på Sandefjord Kommunes arrangement Speil på Hjertnes 
Kulturhus – i år skjedde det den 4. februar. Wenche Hansen Just ble tildelt prisen. Vi er 
takknemlig for at vi får være med på Speil der frivillige blir hedret. 
 
Vår frivilligsentral drives med avtale med Sandefjord Kommune. Sentralen er organisert 
under Helse- og sosialavdelingen i kommunen. Når vi nå fra nyttår 2017 blir en del av 
storkommunen sammen med Andebu og Stokke, er frivilligheten organisert under 
kulturavdelingen og Hans Gjerløw er vår kontakt i kommunen. 
Det blir også en endring på finansieringen av driften vår. Inntil 2016 har statsstøtten blitt 
utbetalt direkte fra Kulturdepartementet. Fra og med 2017 blir beløpet overført til 
kommunene som så fordeler til frivilligsentralene etter samme nøkkel som tidligere. 
 
19. til 20. september arrangerte Region 2 nettverkskonferanse for Frivilligsentraler på 
Quality Hotell i Sarpsborg. Her deltok daglig leder og de 2 ansatte i tillegg til styreleder. 
Dyktige foredragsholdere og ledelse sørget for at alle fikk nødvendig påfyll i sitt arbeide. 
Konferansen var denne gangen redusert til 2 dager. 
 
Sentralens bilpark på 5 biler, trengte dette året en fornyelse. Vår blide og dyktige sjåfør, 
Ragnar Johannessen satte seg i sving og etter iherdig jobbing lande vi på en 5 år gammel 
Mercedes i Porsgrunn. En meget kjærkommen bil er kommet til og Peugeoten er solgt. 
Transporten kjører faste ruter og 24 sjåfører sørger for at mange kommer ut av 
ensomhet og møtes på senter eller andre samlinger. 
Økningen i tilstrømningen av flyktninger i 2015 medførte et større trykke på sentralen 
vår og medarbeider Eldri Tusvik Rosenlund har utvidet sin stilling ut året til 100%. 
Frivillige som flyktningeguider stiller opp og gjør en kjempeinnsats. 
 
Både transporten og Nattravn er aktiviteter som synes i nærmiljøet og her stiller frivillige 
opp og ønsker å bruke seg. 
 
Våre lokaler i Stockfleths gate 6 – 8 fortsetter å svare til forventningene. Og hva  
er forventninger – jo at mange frivillige kommer til oss. Frivillige i alle aldre kommer – 
det de kan og har lyst til – det trenger vi. Har vi ikke tilbudet i øyeblikket, så prøver vi å 
legge til rette for det den frivillige ønsker. 
Gjennom samarbeidsavtalen med Sandefjord Kommune blir regnskapet ført i kommunen. 
Avtalen fungerer bra og er til nytte for begge parter. 
 
Sentralen etablerte utlånssentral for sportsutstyr til voksne høsten 2016. Kommunen 
stillet lokaler der utvidelsen av Forsmannsenteret kommer inntil bygget blir revet. 
 
Frivilligsentralen er helt avhengig av gaver – store som små. Vi mottar gaver fra 
næringsliv, ideelle organisasjoner, privatpersoner og gaver ved bortgang. Dette takker vi 
for og gavene kommer mange til del. 
 
Jeg vil rette en stor takk til daglig leder og hennes medarbeidere og til styret for god 
aktivitet og mange kreative innspill. 
 
Bjørn Solberg 
 

 

 

 



 

STYRETS SAMMENSETNING 2016 
 
Leder:  Bjørn Solberg  Individuelt medlem  
Nestleder:  Sidsel Kristiansen  Sandefjord Revmatikerforening 
      
Styremedl:  Aase M Kristiansen   HLF Sandefjord  

Frank Eriksen  Individuelt medlem 
Wenche Hansen Just Sandefjord Sanitetsforening 
Tor Borgen     Individuelt medlem 
 

Varamedl:  Jens Tørnby   Individuelt medlem   
Bodil Longvastøl  Røde Kors 
Monice Blacheck  Mental Helse 
     

Kommunalt oppnevnt for fire år (oppnevnt fra  2016) 
 
Cathrine Bjørn Olsen (H)               Vara:Bjørn Holseth og Elisabeth Norr 
 
Bror-Lennart Menzoni (Krf)                    Vara:Nomi Jensen Tettli og  

   Marie Else Bjerke Olsen  
       
 
Valgkomité for 2016 
   
Individuelt medlem      Frank Eriksen 
      
 
Deltagelse i div. utvalg i 2016 
 
 
Sandefjord Frivilligsentral sin representant i 
Eldrerådet har vært:       Randi Husa 
     
             
Sandefjord Frivilligsentral sine representanter i    
Den kulturelle vandringsstaven:     Randi Husa  
         Per Borge Hansen  
       
Nettverket i Vestfold:       Elisabeth Fevang  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Formål: 

• Sandefjord Frivilligsentral er en organisasjon åpen for alle frivillige lag, 
foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner. 

• Frivilligsentralen er organisasjonsstyrt av tilsluttede lag, foreninger som utgjør 
representantskapet. 

• Frivilligsentralen skal være en nettverksbygger og kontaktpunkt i samarbeid 
mellom det offentlige, frivillige og private. 

• Frivilligsentralen skal være et bindeledd mellom engasjerte enkeltmennesker, 
organisasjoner og det offentlig. 

 
Fra vedtektene. 

 
 
Sandefjord Frivilligsentral eies av 20 lag og foreninger som utgjør 
representantskapet: 
 

  

1 Bugården Menighets Diakonat 
 

 
 

11 Sandar Menighets Diakonat 
 

2 Folkeakademiet Sandefjord 
 

12 Sandefjord Astma- og Allergiforb. 
 

3 Framnes Sanitetsforening 
 

13  HLH Sandefjord 
 

4 Sandar Lag av Kvinne og Familie 
 

14 Sandefjord MS forening 
 

5 Haukerød Sanitetsforening 
 

15 Sandefjord Sanitetsforening 
 

6 Helgerød Sanitetsforening 
 

16 Sandefjord Pensjonistforening 
 

7 LHL Sandefjord 
 

17 Sandefjord Revmatikerforening 
 

8 Diabetesforbundet Sandefjord 
 

18 Stiftelsen Sandefj. Menighetspleie 
 

9 Norsk Folkehjelp Haukerød Lag 
 

19 Sandefjord Røde Kors 
 

10 Mental Helse Sandefjord 
 

20 Vesterøy Menighets Diakonat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIRKSOMHETSOMRÅDER I 2016 
 

• Transporttjenesten 
• Resepsjon 
• Flyktningguide, språkgruppe – Herre – cafe - svømmegrupper 
• Natteravn 
• Besøkstjenesten / Aktivitetsvenn 
• Følgetjeneste 
• Bokomkjøring 
• Serviceoppdrag: hage, snømåking 
• Tirsdags klubb - Forsmann 
• Hobbygruppe -  Hvidtgården 
• Data – Kafe 
• Lyttevenn 
• Sykling uten alder – «Rett til vind i håret» 
• Utlånsentral 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antall frivillige 145 144 ca.200 200  ca200 
Elever SVGS 3 5 1 8 6 
Friomsorgen 6 1 0 1 3 
NAV,Fønix,Jobblink 4 1 2 8 6 
Ungdomsskole  2 1 1 1 
Avd. Heimdal    2 5 
Tilsammen 158 153 204 220 221 

 
Registrerte timer av frivillige tjenester i 2016 

 
 

Tjenester 
 

Timer 
2014 

 
Timer 
2015 

 
Timer 
2016 

Transporten, vask, verksted, etc. 8.400 8.200 8.650 
Flyktningguide 3.450 6.000 6.000 
Natteravn 800 800 800 
Besøk 3.800 2.800 3.900 
Kontor /hjelpe til i lokalene, 
vaske etc. 

1.350 1.500 1.600 

Følgetjeneste 200 200 250 
Hage, bokomkjøring 210 200 200 
Turgruppa 105 75 0 
Tirsdagsklubben/Hobbygruppa  1.104 850 900 
Sykling:» Rett til vind i håret»  100 200 
Lyttevenn 0 0 400 
Styret + representasjon 125 150 250 
Utlånsentral 0 0 200 
Data – kafe 13 ganger 125 125 125 
Antall timer 19.544 21.400 23.475 
Årsverk 11.50 Ca.12.50 Ca.14.00 

 
 



 

 
TRANSPORTTJENESTEN 
MÅL: 
Sikkerheten skal til enhver tid være i fokus.  
Oppjustere og sikre et godt vedlikehold av bilparken. 
Forebygge sosial isolasjon, hente personer hjemme og kjøre til en 
aktivitet på et av sentrene.  
Gi tilbud om transport til den rette målgruppen.  
 

Antall kjørte personer 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Personer ca. 26.900 ca.26.900 ca.27.000 ca. 27.000 ca.27.000 
Rullestol ca.  1.300  ca.    1.092 ca. 1000 ca.  1.000 ca. 1.000 

Antall kjørte kilometer 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antall km. 75.327 72.855 70.362 78.283 ca.78.000 

 
Transporten er godt synlige i bybilde. De er med på å bidra til at mange personer 
kan delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer og med på å forebygge 
sosial isolasjon.  
Vi har 24 frivillige sjåfører på sentralen. De kjører på dagtid og til aktiviteter på 
kveld og noen helger. Om sommeren er flere av sjåførene ute på lengre eller 
kortere turer.  
Ca. 27.000 personer har gått ut og inn av bussene i 2016. 
Det er mange som setter stor pris på den tjenesten som gjøres på transporten. 
Vi har fem biler som hele tiden må følges opp, det er mange frivillige timer som 
går med til vask, vedlikehold og kontakt med verkstedet etc. 
 
 

   
«Ny» bil kom inn i bilparken sommeren 2016. 



 

 
FLERKULTURELLE AKTIVITER: 
MÅL:  
Bidra til at vi lykkes med å integrere flyktninger og andre som bosetter 
seg i Sandefjord.  
Gi tilbud om flyktningeguider, lage ulike møteplasser der flyktninger og 
andre fra ulike nasjoner kan møtes og praktisere norsk, fremme 
kulturforståelse og samspill mellom frivillige og 
flyktninger/arbeidsinnvandrere. Hjelpe til at alle får et nettverk slik at 
de kan føle trygghet og tilhørighet i kommunen.     

 
 
FLYKTNIGNEGUIDE 
Frivilligsentralen har flerkulturelt arbeid som et av sine satsningsområder. Siden 
2004 har vi hatt et samarbeid med Sandefjord kommune/NAV integrering om å 
gi flyktninger som bosettes i kommunen et tilbud om å få en flyktningeguid. 
Frivilligsentralen får en oversikt fra NAV integrering over de som ønsker guide, 
finner en frivillig og arrangerer et møte mellom den frivillige og den som ønsker 
å få en guide. Guiden skal hjelpe de nye til å skape sitt eget nettverk i 
kommunen, bli inkludert i ulike lag og foreninger og ikke minst være et 
supplement til norskopplæringen på skolen. Guide og flyktning møtes jevnlig, en 
gang i uken for en periode på 1 år. Frivilligsentralen følger opp de frivillige og 
arrangerer informasjonsmøter, foredrag og ulike arrangementer der flyktning og 
guide kan møtes. 
I tillegg til tilbudet om flyktningeguide, tilbyr Frivilligsentralen ulike språkkafeer 
hver uke, både for kvinner og menn, øvelses kjøring med bil, sykkelopplæring, 
svømmeopplæring, leksehjelp, byvandring, lyttevenn og vennefamilie for enslige 
mindreårige flyktninger. Vi har også arrangert 3 informasjonsmøter for de 
frivillige. 
 
BÅTTUR PÅ FJORDEN 
13. juni 2016 arrangerte Frivilligsentralen båttur på fjorden for 31 flyktninger og 
frivillige. Skøyteskipper Torolf Stenersen stilte sin nydelige Nordlandskutter til 
disposisjon og vi hadde en flott tur på fjorden i nydelig vær. Vi serverte reker 
med tilbehør og mange smakte reker for første gang. NAV integrering ble også 
invitert. Deltagerne var fra Eritrea, Syria, Somalia og Norge. 
 

                



 

HØSTFEST FOR HERRE-CAFEEN 
7. september 2016 arrangerte vi høstfest for deltagerne i Herre-Cafeen. En 
gruppe på mellom 10-30 menn samles i våre lokaler hver onsdag for å praktisere 
norsk over en kopp kaffe eller te. Deltagerne er fra mange ulike land som f.eks. 
Syria, Eritrea, Uganda, Polen, Danmark og Norge. En gang i året samles vi i 
hagen til Eldri. 

 
 
SVØMMEKURS FOR KVINNER 
Høsten 2016 arrangerte vi svømmekurs for kvinner som på grunn av sin kultur 
ikke kan benytte seg av svømmehall der menn er til stede. Kurset gikk over 10 
uker og er et samarbeid mellom Sandefjord Svømmeklubb, NAV integrering og 
Frivilligsentralen. 16 kvinner fikk tilbudet. Dette er et svært populært tilbud og i 
tillegg til å lære å svømme, får kvinnene en viktig mestringsfølelse, de 
praktiserer norsk og lærer om norsk kultur. En av kvinnene med bakgrunn fra 
Somalia har fått et oppdrag som frivillig og hjelper oss på svømmekurset. 
 

               



 

INTERNASJONAL KULTURKVELD 
21.oktober var Frivilligsentralen med på å arrangere den internasjonale 
kulturkvelden på Sandefjord videregående. 450 personer deltok fra 40 ulike 
nasjoner. Dette er et samarbeide mellom Sandefjord sanitetsforening, 
Folkeakademiet, Skiringsal folkehøyskole, Sandefjord SVGS, Sandefjord 
kommune, Fønix, Byskolen og NAV integrering. 
 

            
 

  
 

 
      Alle foto fra flerkulturelle arrangementer er ved: Eldri T Rosenlund. 



 

 
LYTTEVENN 
Frivilligsentralen har inngått en avtale med Byskolen som har ansvar for å gi 
norskopplæring til barn av flyktninger og andre fremmedspråklige. 4 frivillige 
møter på skolen to ganger i uken for å bistå lærerne med norsk lesetrening. 
Dette er svært populært både hos lærere og elever og skolen har bedt om at vi 
utvider tilbudet i 2017.  

 
 
SPRÅKGRUPPER 
Frivilligsentralen arrangerer språkkafe to ganger i uken på Sandefjord bibliotek. 6 
frivillige leder gruppene og ca. 10 personer fra mange ulike land møter hver uke. 
 
 

 
 
 
SAMARBEID MED IMDI OM TILTAK TIL BEBOERE I ASYLMOTTAK 
I 2016 ble det etablert asylmottak i Sandefjord. Våren 2016 fikk Frivilligsentralen 
innvilget midler fra IMDI slik at vi også kunne gi beboere i mottak det samme 
tilbudet som flyktninger som er bosatt i kommunen får. Noen av tiltakene var 
ukentlige språkkafeer både på dagtid og kveldstid, internasjonal kulturkveld og 
gratis svømmetilbud. 



 

NATTERAVN 
MÅL: 
Natteravnene skal bidra til utvikling av et trygt og trivelig miljø for 
alle 
Natteravnene skal bli et naturlig innslag i sentrum natt til 
søndager 
Ivareta den positive utviklingen og videreutvikle prosjektet i 
samarbeid med: Politiet, Voksne for Barn og Frivilligsentralen. 
 
Prosjektet ble etablert i august 1998 
 
Prosjektgruppen 2016 har bestått av: 
Koordinator:  Elisabeth Fevang  Frivilligsentralen 

Kari Abrahamsen  Voksne for Barn 
Per Olav From  Politiet 
 

       White.Cross har i 2016 vært ute og gått mange lørdager. Tusen takk! 
 

Høsten 2011 bestemte prosjektgruppen i Natteravn seg for å gjøre noe grep. Det 
var et stort behov for rekruttering av frivillige til å gå Natteravn. 
Vi fikk god markedsføring i avisen og innkalte til informasjonsmøte. 
Jobben ga resultater. 
Det ble etablert en Frivillig- gruppe som nå består av mellom 15 - 20 stykker. 
De frivillige setter seg opp på lørdager - fra oktober til ut mars. 
Denne sesongen har det vært i snitt 3-4 Natteravner ute i byen lørdager fra 
kl. 23.00 – 03.00 J 
Fra april til ut september er det skolene, lag og foreninger og de politiske 
partiene som går Natteravn. 
 
Natteravnene får mye positiv tilbakemelding når de er ute i byen.  
Politiet gir Natteravnene mye ros for tjenesten de utfører. 
Dette er et svært viktig samfunnsnyttig prosjekt. 
Natteravnene i Sandefjord har en samarbeidsavtale med Tryg Forsikring  
 



 

  
 
 
 
 
 

Sykkelprosjektet: «Rett til vind i håret»  
 

• Skaper samspill mellom generasjoner. 
• Er med på å bedre livskvaliteten. 
• Alenetid med en som bare er der for å gi deg gode 

opplevelser. 
 

 
                                                           Foto: Tom Henning Hansen 

 
 
 

 
                                                           Foto: Tom Henning Hansen 



 

 
 
UTLÅNSENTRALEN 
Våren 2016 søkte vi Sparebankstiftelsen om tilskudd til innkjøp av vinterutstyr så 
vi kunne starte en Utlånsentral. Tilbudet skal være gratis og alle mellom 18 og 
30 år. Vi fikk kr. 100.000  Vi søkte kommunen og fikk kr.12.000 + at vi får låne 

flotte lokaler i Stockfleths gate 28  En kjempegod avtale med Gjertsen sport fikk 

vi så var prosjektet i gang. Ivrige frivillige er med på å administrere 
Utlånsentralen. Den 21.november hadde vi offisiell åpning, der en representant 
fra Sparebankstiftelsen var tilstede. De ble imponert. 
Dette er et prosjekt vi har stor tro på  

 

 
               Åpningen 21.november 2016 
 

   



 

                  Stolt av hva vi har fått til, variert utvalg i supre lokaler  

 
AKTIVITETSVENN 
Det ble arrangert kurs for Ativitetsvenner her på Frivilligsentralen. Dette er et 
samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelse. Prosjektet er forankret i adm. 
i kommunen. Mange møtte på kurs og 12.stykker ønsker å bli aktivitetsvenn. Vi 
har et tett samarbeide med bofellesskapene og er i gang med «koblinger»                                                                                                     
Eva Løberg Prosjektleder »Aktivitetsvenn», Telemark og Vestfold bidro til å legge 
forholdene godt til rette for oss. 
Et godt tilbud til personer med sykdommen demens. 
 

         
    Elisabeth, Eva og Gjertrud klare til kurs!       Hilde Madsen holder innlegg på kurset! 
 



 

 
Arbeidsgruppa!  



 

FRIVILLIPRISEN 2016    
Mål: 
Frivilligprisen deles ut til en person eller gruppe som med sin 
humanitære innsats bedrer livskvaliteten for andre, og som 
gjennom sitt frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte. 
 
 

 
 

De tre nominerte til Frivilligprisen 2016 var: Ranveig Horntvedt, 
Jan Engebretsen og Wenche Hansen-Just. 

           
Det kom inn mange gode forslag til Frivilligprisen 2016. 
Styret i Frivilligsentralen var nominasjonskomite og hadde ingen enkel jobb. 
De tre som ble nominert var: 
Ranveig Horntvedt, Jan Engebretsen og Wence Hansen-Just. 
De nominerte ble informert om dette god tid før prisen ble delt ut. 
Prisen ble delt ut under kommunens arrangement Speil på Hjertnes 4.februar. 
Rammen rundt dette arrangementet er fantastisk. 
Bjørn Solberg og Elisabeth Fevang delte ut Frivilligprisen som gikk til 
Wenche Hansen-Just. GRATULERER SÅ MYE! 
Prisen var glasskunst fra den lokale kunstneren Irene Harvik, diplom og 
blomster. 
Bjørn Solberg og Elisabeth Fevang var 8.februar vertskap for prisvinneren og de 
nominerte på Park Hotell der de fikk servert en to-retters. Veldig hyggelig kveld 



 

MARKEDSFØRING AV FRIVILLIGSENTRALEN 
 
Annonsering på flatskjerm: 
Frivilligsentralen har fornyet avtale på et år med Infotavle-Mediscreen AS om 
annonsering på flatskjerm i venterom på legekontor. 
Sted: Sandefjord Helsepark, Sandefjord legesenter, Familielegen AS, 
Gleditschgården, Solvang legesenter og Tempo legesenter 
 
Hjemmeside 
Sandefjord Frivilligsentral har laget hjemmeside, dere finner oss på: 
www.sandefjord.frivilligsentral.no  
Natteravn har egen side: www.natteravn.no 
Natteravn er også lagt inn på kommunen hjemmeside. 
 
Facebook.  
Sandefjord Frivilligsentral er på Facebook gå inn og «like» oss. 
 
Sandefjord blad. 
Avisa blir flittig brukt når vi ønsker å markedsføre nye tiltak. 
 
Stand. 
11.juni stod vi på stand på Sandefjord torg. 
 
Rollup / brosjyrer 
Har fått ny Rollup. 
 
Flere og flere ønsker å høre om Frivilligsentralen 
Vi får ofte forespørsel om å komme på møter der vi informere om hvem vi er og 
hva vi gjør. Viktig markedsføring. 
 
 
 

   
Stand på torget 11.juni. 

 
 
 
 
 



 

SAMARBEIDSPARTNER I 2016: 
 
Sandefjord kommune, Lag og foreninger som er eier av Frivilligsentralen, 
Frivilligsentralene i Vestfold, LMS Sandefjord, Sentrene i Sandefjord, Nygård, 
Lunden, Ranvik Arbeidssenter, Bofellesskapene for personer med sykdommen 
demens, Hasle / Mobakken, Hvidtgården, Hjemmetjenestene, SVGS, Fjorden 
Sanitetsforening, NAV, Fønix, Folkehelseinstituttet, Sandefjord Fotball med 
Gatelaget, Nasjonalforeningen for folkehelse, Stokke og Andebu kommune. 
 

 
   Sandefjord Søppelplukkerlag ble et eget prosjekt på Frivilligsentralen i 2016. 
 
 
SAMARBEID MED FJORDEN SANITETSFORENING: KVINNE- KAFE 
 

   



 

NYE PROSJEKER / OPPGAVER I 2017 
 

« BARN TRENGER DEG»  
Rekrutering av Reservebesteforeldre. 
Frivilligsentralen er en samarbeidspartner i dette prosjektet. 

 
 

 
 

 
 
LYST PÅ DET NYE LIVET – FOR FLYKTNINGER OG FRIVILLIGE. 
Samarbeid mellom Nav itergrering, Fønix og Folkehelseinstituttet  
 

              
 
 

 
 
 



 

MALERKURS FOR INNVANDRERE. 
Fokuset er på enkle maleteknikker og norsk språktrening. 
 

 

    
 
13.DESEMBER HADDE VI ÅPEN DAG PÅ SENTRALEN 
 

 
   
 Mange kom innom til en prat. Det ble servert lussekatter, julekaker og gløgg! 



 

GAVER/ T ILSKUDD FRA: 
 
 
 
 

• Sandefjord kommune 
• Sparebankstiftelsen 
• Tirsdagsklubben 
• Civitan herre 
• Civitan dame 
• Privatpersoner 
• Adstate AS 
• Telefast AS 
• Tilskudd til frivillig arb. innen Helse og sosial. 
• Hobbyboden  
• LHL Sandefjord 
• Minnegaver 
• Intergrerings-og mangfoldsdir. 
• Sandefjord kommune IMDI midler 
• Voksne for Barn 
• Anders Jahre Humanitære Stiftelse 

 
 

   
Vi takker på det hjerteligste for alle gaver og tilskudd som er gitt 
til Sandefjord Frivilligsentral i 2016. 
 

 
 
 

   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
   

 

 



 

 
 

Vi i Frivilligsentralen vil takke alle dere 
frivillige som gjør en så fantastisk 

frivillig tjeneste hos oss. 
Dere møter opp med et stort 

engasjement, iver og er svært dyktige i 
den frivillige tjenesten dere utfører. 

 
TUSEN TAKK! 

 
 

”Det du kan er det vi trenger” 
 

 
 
 
 
 
Bjørn Solberg           Elisabeth Fevang  
Styreleder            Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
Møte mellom mennesker  
 

 


