
MØTE MELLOM MENNESKER

5O 1967–2017

ÅR



2 Sandefjord Frivilligsentral 50 år

Frivillighetsentralen har en stolt historie som jeg har fulgt gjennom de siste 30 år, som samarbeids-
partner, styremedlem og styreleder.

I denne beretningen har det ikke vært mulig å få med alt som har skjedd gjennom disse 40  
årene. Jeg har gått gjennom en betydelig mengde protokoller og beretninger og gjort et utvalg.
Frivilligsentralen har flyttet 8 ganger, det er valgt å beskrive de forskjellige tiltakene fra oppstart 
og fremover.

Det har vært ønskelig å gjøre jubileumsberetningen lett å lese også for personer uten kjennskap 
til historien.

Målgruppen er: Sandefjord Frivilligsentral sine frivillige, ansatte, våre eiere, organisasjoner,  
politikere, kommunale virksomheter og andre med interesse for frivillighet.

Jeg vil takke alle som på forskjellige vis har deltatt med og gitt nyttig innspill og veiledning på en 
rekke områder.

Jubileumsberetningen er delt inn i to deler: 
Del 1 Helse – og Velferdsentralen i 50 år
Del 2 Sandefjord Frivilligsentral i dag.

Historien er det viktig å ta vare på og vi håper at jubileumsberetningen kan være til inspirasjon  
i det videre arbeid ved Sandefjord Frivilligsentral.

Sandefjord,      Oppdatert Sandefjord 
15. november 2007                10. november 2017

 

Ole Kr. Hetlesæther                Elisabeth Fevang

FORORD
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I 1966 tok Sandefjord Pensjonistforening opp spørsmålet 
om organisert velferdsarbeid for eldre i de 2 kommunene 
Sandefjord og Sandar.

Året etter, i 1968 ble kommunene slått sammen til en 
storkommune. Byen med sine vel 6000 innbyggere kom 
til å vokse sammen med nabokommunen Sandar med 
sine 30.000. 

Mange har hevdet at stiftelsen av Helse- og Velferds-
sentralen i 1967 var med på å fremme samarbeidet på 
tvers av kommunegrensene.

Lokalt engasjement 
Einar Reinholdt er med rette kalt Helse- og Velferds- 
sentralens «far». Han var sentralens administrative  
leder fra «fødselsdagen» 4. april 1967 til den formelle  

konstituering 10. november 1967.
I 1966 ønsket de 2 pensjonist-

organisasjonene sammen med 
flere foreninger å etablere en 
velferdssentral. Det startet med 
ønske om å gi tilbud om fotpleie 
for eldre.

Det ble tatt kontakt med 
Sandar sosialkontor ved Grant 
Engvik og Sandefjord sosial- 
kontor ved Håkon Sperrås.

Sandefjord Pensjonistfore-
nings damegruppe skjenket kr. 
1000 i startkapital. 

Lokalpressen tok opp saken og byens befolkning ble  
engasjert. Snøballen begynte å rulle og interessen økte.

Med støtte fra sosialkontorene kunne pensjonist- 
foreningene leie lokaler i Røde Kors huset i Prinsensgate 
nr.4, der SPARBO i dag ligger. Randi Hodtvedt ble  
engasjert som fotpleier våren 1967. Det var kort vei fra 
ide til praktisk handling. 

Dette har kjennetegnet arbeidet i Helse- og velferds-
sentralen i alle disse 40 årene.

Første styret
Den formelle etablering av Helse- og velferdssentralen 
skjedde i Røde Korshuset 10. november 1967. 

Med i styret var: Formann Astrid Ruud, nestformann, 

Valborg Hvaal, kasserer, Randi Hotvedt, sekretær Dagmar 
Krogh Olsen, diakon Olaf From

Styret trådte i virksomhet og arbeidet med fotpleie og 
sosiale aktiviteter fortsatte i Røde Kors huset med tilbud 
2 ganger pr. uke. 

Styret sendte ut invitasjonsbrev til samtlige innbyggere 
over 69 år. I tillegg til fotpleietilbud melder den første 
årsrapporten at det ble startet gymnastikk, sysselsetting 
og kaffeservering. De samme tilbudene ble etter hvert 
også satt i gang på filialene på Framnes og Haukerød.  
I løpet av 1968 ble det utført 1431 fotpleiebehandlinger. 
Hårpleietilbud kom litt senere.

Søkningen til sentralen var så stor at det ble søkt  
etter daglig leder, går det frem av den første årsrapporten 
undertegnet av Dagmar Krogh Olsen

Lokaler i Museumsgata   
Den 30. november  
i 1968 flyttet  
Helse- og Velferds- 
sentralen inn i Tullik 
Pedersens eiendom i 
Museumsgaten.  
Huset er nå revet og 
tomta fungerer som 
parkeringsplass. Tomta 
ligger på vestsiden av Museumgata, rett overfor  
inngangen til Hvalfangsmuseet.

Midler til oppussing ble gitt og arbeidet ble utført på 
dugnad med liv og lyst. 

Helse- og 
Velferdssentralen i 50 år

DEL I

Einar Reinholdt.

Røde Kors-huset 1967.

Eiendommen i Museumsgata.

1967 – 2017



4 Sandefjord Frivilligsentral 50 år

Aktiviteten vokste raskt og i årsrapporten for 1969  
kan vi lese om tiltak som:

• Hår og fotpleie
• Sysselsetting
• Hyggemøter
• Mosjonspartier
• Kurvirksomhet
• Møteserier: «Å trives med årene»
• Kulturkvelder
• Opplysningsvirksomhet
• Bokutlån

Foreningene slutter seg til
Stadig flere foreninger kom til. I løpet av 1968 var antall 
foreninger steget til 26. Disse var:

 Sandar Menighetspleie, Redningsselskapet, Breili 
Sanitetsforning, Høyrekvinnene, Gamle alderstrygdede, 
Arbeidsgruppa for eldres omsorg, Sandefjord Sanitets- 
forening, Norsk Folkehjelp, Haukerød, Sandefjord Pensjo-
nistforening, Trygde og venner, Sandar Bondekvinnelag, 
Vanførelaget, Sandefjord Diakonat, Norsk Folkehjelp, 
Framnes Sanitetsforening, Ensliges forening, Nye al-
derstrygdes damegruppe, Astma – og Allergiforeningen, 
Helgerød Sanitetsforening, Sandefjord lotteforbund, 
Sandefjord Røde Kors, Haukerød Alderstrygde, Sandefjord 
husmorlag, Haukerød Sanitetsforning, Haukerød Husmor-
lag og Store Bergan Sanitetsforening.

Den første store gaven   
Våren 1968 mottak sentralen kr. 50000 fra Anders Jahres 
Humanitære stiftelse.

Om bakgrunn for dette står å lese i boken om biskop 
Dagfinn Hauge som kom ut i 2002.

– En dag i 1967 fikk Dagfinn Hauge telefon fra  
skipsreder Anders Jahre.

Han hadde planer om et utspill med tanke på  
eldreomsorg, og det ville han gjerne ha biskopen med 
på. Spørsmålet var om kan kunne tenke seg en tur til 
Oslo. Biskopen svarte ja og de hadde en hyggelig prat i 
rederens Mercedes på vei til hovedstaden. De tok inn på 
Grand hotell med følgende gjester: Heddy Astrup, Hanna 
Semb, formann i styret for Norske kvinners Sanitetsfor-
ning. Jahres venn og medarbeider h.r.advokat Fritjof 
Bettum og overlege Viktor Gaustad var også med.

Dette var opptakten til Anders Jahres Humanitære 
stiftelse som i årenes løp har gitt betydelig gaver til  
sentralen.

I et hefte som Frithjof Bettum skrev om donatoren 
Anders Jahre i 1979 står:

– Sammen med en rekke humanitære institusjoner  
og foreninger, og også med kommunal støtte bygget  
stiftelsen ut Helse- og Velferdssentralen for eldre i  
Sandefjord, som har stått som litt av et mønster for tilsva-
rende institusjoner andre steder.

I løpet av de første 10 årene ble det gitt gaver til 
sentralen fra Anders Jahres Humanitære stiftelse for over 
1.3 millioner. Disse beløpene var avgjørende for utviklin-
gen av sentralen og til stor oppmuntring for en betydelig 
frivillig innsats.

Formål 
I statutter og beretninger kan vi lese om stort engasje-
ment. Formålet kom tydelig frem og var:

– Å fremme de eldres helse og trivsel og å bringe  
praktisk hjelp og hygge. Det hersket stor aktivitet i 
lokalene i Museumsgata til alle døgnets tider og det ble 
nødvendig og å ansatte daglig leder.

Daglig leder begynner  
 I 25 års jubileumsberetningen kan vi lese:

– Rolf Henning Larsen tiltrådt stilling som daglig leder 
i januar 1969. Han hadde reist en del til sjøs. Ved tiltredel-
sen arbeidet han ved Anders Jahres fabrikker.

 Han tok fatt på oppgaven med smittende entusiasme, 
med et gå-på-humør som simpelthen måtte bringe resul-
tater. Under hans ledelse gikk Helse- og Velferdssentralen 

Utklipp fra Sandefjords Blad i 1968.

Annonse fra Sandefjords Blad 27. november 1968.

Stilling ledig annonse fra Sandefjords Blad 6. desember 1968.
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i Sandefjord inn i en ekspansjons-
periode som nærmest må kunne 
betegnes som utrolig. Sentralen 
knyttet til seg en rekke gode og 
dyktige medarbeidere og oppslut-
ning om tiltakene bare økte.

En rekke tiltak ble satt i gang 
i rask rekkefølge. Jeg velger å 
beskrive noen litt nærmere:

Turer
I juni 1969 drog 140 personer av sted på tur i sentralens 
regi. Turen gikk med ferja til Strømstad med Rolf  
Henning Larsen som reiseleder.

Reiselysten økte i 1970 årene med turer til Køben-
havn, Hardanger, Holland og Tyrol og rundtur med tog til 
Kongsberg og Skien med 3 fulle togvogner samt flytur til 
Kanariøyene. 

I 1973 var 850 personer med på sentralens reiser og 
5 år senere i 1978 var hele 1363 personer med på de 
populære turene.

Turtilbudet fortsatte frem til ca 1990. Flere andre 
aktører begynt da å arrangere turer for eldre og behovet 
avtok.

Helsetilbud
I 1969 ble det av Anders Jahres Humanitære stiftelse  
bevilget et større tilskudd til Sandefjord Helseråd ved  
stadslege Einar Aartun. Midlene skulle benyttes til oppsøken-
de virksomhet og arbeidsterapi for hjemmeboende funk-
sjonshemmede. Marta Standal ble ansatt som ergoterapeut 
i Helserådet og var i arbeid i nærmere 20 år. Stillingen ble 
etter kort tid overført til Helse og Velferdssentralen. Målet 

var å gjøre hverdagen mer meningsfull for byens funksjons-
hemmede. 

Trimgrupper
I 1968 startet det opp trimtilbud med Karin Engvik og 
Gunvor Reksted som instruktører. «Eldretrimmen» kom 
til å bli et populært tiltak. Lokalene i Museumsgata ble 
raskt for små og Handelsskolen stilte sin gymnastikksal til 
disposisjon uten vederlag.

Tilbudet ble etter hvert også satt i gang ved Framnes 
helsehus, Haukerød badstue og Kløverbakken. I senere år 
er dette trimtilbud videreført ved sentrene.

5. desember 1998 ble Inger Solberg og Ester Bostrøm 
hedret med Frivilligprisen for trofast ledelse av trimmen. 
Dette skjedde ved et stort arrangement i Aulaen ved  
Sandefjord videregående skole.

Matombringelse
I årsrapporten for 1970 står det at tiltaket ble startet opp 
tirsdag 15. september. Det ble valgt å satse på varme mid-
dagsretter. Middagsmat ble kjørt ut 2 dager i uka,  
tirsdager og fredager. Det fortelles at brukerne kunne 
velge mellom 15 forskjellige retter.

Utvalget omfattet kjøtt, fisk, høns og hval står det.  
Prisen var i 1970 mellom kr.3.- til kr. 6,50.

Tiltaket krevde stor innsats av frivillige krefter.  
Medlemmene av organisasjonene viste en imponerende 
vilje til å ta på seg oppgaver av alle slag.

Ved flytting til Sandar Herredshus i 1975 økte  
omsetningen betydelig. I 1985 ble det levert ut 27872 
middager til hjemmeboene eldre av 10 frivillige sjåfører. 

Kjøkkenets kapasitet var imidlertid begrenset og med-
arbeiderne måtte jobbe etter nærmest «glidelåssystem» 

Rolf Henning Larsen.

Fra det første styremøte i Anders Jahres Humanitære stiftelse i1967. Her ble det første tilskudd til Helse-og Velferdssentralen ved-
tatt. Fra venstre: Frithjof Bettum, Heddy Astrup, Anders Jahre, Helga Semb, Viktor Gaustad og Dagfinn Hauge.
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for i det hele tatt å få anrettet og pakket middagsrettene.
Utdeling av middager fortsatte på Forsmannsenteret 

fra 1986. Senere ble tilbudet også utvidet med levering 
fra de øvrige sentrene. 

En periode samlet de frivillige seg på sentralen i  
Kirkegata. Her ble arbeidet organisert og planlaget. 

De forskjellige sentrene produserte maten. Det ble  
naturlig at de frivillige delte seg i arbeidsgrupper med 
sjåfør og medhjelper knyttet til hvert sitt senter. Dette 
fungerte helt frem til 2007. Da ble all økonomi og organi-
sering av matombringing overført til sentrene i sin helhet 
som en del av kommunens lovpålagte tjenester.

Aktiviteten vokste 
Lokalene i Museumsgata ble snart sprengt. 17. oktober 
1970 flyttet sentralen til Lunden og inn i ordfører Per 
Odbergs barndomshjem kalt «Odberggården». Bygnin-
gen er i dag knyttet til Lunden Senter og fungerer som 
dagavdeling. 
 
Odberggården
Brukerne trivdes i de lune herskapelige stuene på  
Lunden og vi kan lese:

– Alderdommen kan vel for mange gi nedsatt kondi-
sjon. Veien til Lunden var nok i lengste laget for en  
del pensjonister. Om høsten og vinteren kunne det  
være ekstra tungt å ta seg fram ettersom lokalene lå  
ca 1 kilometer utenfor bykjernen. 

Det faktum at sentralen holdt til i en staselig bonde-
gård med redusert busstilbud medførte visse problemer. 
Ledelsen fant det nødvendig å opprette en transport- 
tjeneste.

Flere av medlemmene stilte sine private biler til  
disposisjon og sørget for kjøring til og fra sentralen.

Minibuss
I 1971 innvilget Sosialdepartementet kr. 50.000 til innkjøp 
av minibuss og Norges Automobilforbund ga kr. 10.000. 
Bussen ble kjøpt inn på høsten og Gøsta Anderson meld-
te seg som sentralens første frivillige sjåfør.

Senere ble det kjøpt inn flere busser. I 1978 fraktet 
sentralens 2 busser 6500 personer og det var 7 frivillige 
sjåfører

Transporttjenesten er en viktig forutsetning for at 
mennesker skal gjøre nytte av sentralens sosiale og  

En gruppe frivillige samlet i Kirkegata 2 før utkjøring av mat.

Odberggården.
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kulturelle tjenester. Opp gjennom tiden har banker,  
organisasjoner, firmaer og kommunen gitt verdifull  
økonomisk støtte til nødvendig fornyelse av bilparken. 

I 2006 ble det gjennomført 18.000 oppdrag og kjørt 
nærmer 80.000 km med sentralens 5 minibusser. 

Behovet for transport ser ut til å øke sterkt. Koordi-
nator for tjenesten antyder at det ser ut til at nærmere 
21.000 personer vil bli fraktet i løpet av 2007.

Eldres dag
Begrepet eldres dag innført med storsamling i Jotun- 
hallen 25. mai 1970. Arrangementet samlet 500 deltagere. 
Det fortsatte i mange år på Park hotell under betegnelsen 
«Eldres dag» og ble en stormønstring til glede for en stor 
gruppe pensjonister.

Utlån av bøker og sykemateriell
Det ble innledet samarbeid med biblioteket. I 1972 ble 
det lånt ut 2034 bøker. Samme år ble det formidlet syke-
materiell til 321 personer. Tilbudet ble utvidet til også å 
gjelde reléstasjonene. Etter hvert ble tilbudet overført til 
kommunale virksomheter.

Sandar Herredshus  
Sommeren 1975 var det klart for flytting igjen. Lokalene i 
Sandar Herredshus hovedbygning ble stilt til disposisjon 
etter at rådhuset stod ferdig. 

 Flyttingen til Sandar førte til en merkbar økning  
i oppslutningen om sentralens forskjellige tilbud.  

Dette skyltes at stedet lå sentralt og romslige lokaler gav 
gode muligheter.

Aktiviteten økte i trivelig omgivelser i den gamle  
prestegården fra 1848.

På Sandar startet forsøk med kafeteriavirksomhet.  
Salg og ombringing av middagsretter fikk et betydelig 
oppsving.

På Sandar Herredshus gikk sentralen inn i en «blom-
stringstid» uten sidestykke. Huset gav mange muligheter 
og kreativiteten var stor.

Kultur og trivsel
Sentralens kulturtilbud var omfattende. Her var hyggemø-
ter, møteserier, kulturkvelder, husorkester: «Velferdshygga» 
ble etablert og sangen: La oss leve for hverandre var fast 
på repertoaret

I 1977 fikk Rolf Henning Larsen Sandefjord  
kommunes kulturpris.

Møteserien: «Å trives med årene» hadde et rikholdig og 
populært program. Mange av kulturarrangementene var 
i samarbeid med Sandefjord Folkeakademi som var en av 
medlemsorganisasjonene.

Reléstasjoner
Alt fra starten var det viktig at sentralens tilbud ble gjort 
tilgjengelig rundt i byen. Disse reléstasjonene hadde til-
bud om hår- og fotpleie, mosjon og sosialt fellesskap.  
I 1978 var det bl.a. ansatt 10 fotpleiere og 10 frisører. 

Fra 10 års jubileet på Park Hotell:  
Fra venstre: Daglig leder Rolf Henning Larsen, styreformann 
Marie Anvik, skipsreder Bjørn Bettum, ordfører Per Odberg 
og representantskapets leder Jon Skilbred.

Faksimile fra Sandefjords Blad.

Sandar Herredshus.
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Disse holdt til på følgende steder: 

• Haukerød badstue,
• Framnes helsehus
• Store Bergan
• Kløverbakken på Helgerød
• Fevang Sanitetshus
• Sole lokaler
• Furustad
• Varden

Det var også hår- og fotpleie i sentralens regi ved:

• Sandarhjemmet
• Nygård sykehjem
• Forsmannsenteret
• Solvangsenteret,
• Bugårdsenteret
• Framnessenteret

Disse ble gradvis avviklet og tilbudet videreført i  
sentrene som en kommunal tjeneste.

Flytting til Forsmann i 1986
I august 1985 ble første spasdestikket tatt i Forsmann-
kvartalet av ordfører Per Odberg. Helse- og Velferdssen-
tralen bevilget kr 120.000 til innredning og det ble gitt 
gaver fra Sandar Sparebank. I februar 1985 står det å lese 
i Sandefjords Blad at Helse- og Velferdssentralen får dis-
ponere 120 kvm og ansvar for drift av kafeteriaen. Disse 
forutsetningene ble senere endret ved politiske vedtak.

Ved åpningsdagen 1. mai 1986 var det stor fest og 
senteret ble sprengt. I beretningen kan vi lese:

– Kafeteriaen på Forsmann var en suksess.  
Fra tiden 1. mai i 1986 og ut året hadde kafeterian  
52.500 gjester.

Den kommunale delen av Forsmann overtok gradvis 
ansvar for Helse- og Velferdssentralens kjerneoppgaver. 
Dette skapte konflikter og mange utfordringer for sentra-
lens administrasjon og styret.

Omstilling og redusert aktivitet
Etter nærmere 20 år i vekst gikk nå Helse- og Velferdssen-
tralen i 1986 inn i en periode med omstilling og redusert 
aktivitet. Samtidig kan vi se at antall medlemsorganisasjo-
ner i sentralen gradvis ble redusert. Dette skjedde sam-
tidig med at kommunen valgte å satse på hjemmebasert 
omsorg og utbygging av eldresentrene. 

Styret i jubileumsåret 1987. 1. rekke: Marie Anvik, Rolf Hemming Larsen, Edvard Eliassen, Maria Vink Larsen, Karin Breiland.
2. rekke: Ivar Aartun, Louse Ringdal, Mary Hansen Myhre, Gerd Møller, Eva Vike, Aslaug Johansen og Egil Johansen.

Forsmann.
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I jubileumsberetningen i 1992 
kan vi lese om denne perioden:

– I løpet av 2-3 år overtok kom-
munen det administrative ansvar 
for de basisoppgavene Helse- og 
Velferdssentralens virke var byg-
get opp om. Sentralen ble fritatt 
for drift av ergoterapien, hår- og 
fotpleietjenesten og kafeteriavirk-
somheten. Sentralens ledelse 
følte det bittert at den gjennom 

beslutning i folkevalgte organer ble fratatt driftsansvar 
for sentralens viktigste tjenesteområder. 

Etter noen år på Forsmannsenteret gikk Rolf Henning 
Larsen av for aldersgrensen og Kirsti Nordhus Sølvik 
begynte som daglig leder sommeren 1988.

Eldremiliarden
I 1990 ble et økt politisk oppmerksomhet om eldres livs-
situasjon. Vi fikk «Eldremilliarden» og Helse- og Velferds-
sentralen ble tildelt midler til oppsøkende virksomhet. 
Astrid Marie Hovik ble engasjert som prosjektleder og 
5 miljøarbeidere besøkte 3886 personer i løpet av året.  
Erfaringen ble samlet og bearbeidet. Dette resulterte bl.a. 
i at Kontakt- og Servicetjenesten ble etablert. En ansatt 
medarbeider fikk ansvar for tjenesten. Det ble satt i gang 
kurs og systematisk oppfølging av frivillig medarbeidere.

Nasjonale føringer
På sentralt hold skjedde det også viktig innspill. Vi fikk 
Korvaldutvalget. For første gang fikk vi i Norge en fram-
stillingen av omfanget av frivillighetsfeltet. To år senere ble 
organisasjonene invitert til idédugnad av Wenche Frogn 
Sælleg, som senere er kalt «Frivillighetsssntralenes mor».

I 1991 satte Helse- og Sosialdepartementet ved 
FRISAM i gang forsøk med frivillighetssentraler rundt i 

landet med statlig tilskudd. Dette 
medførte behov for navneendring 
på linje med de sentralene som 
fikk statlig støtte. I 1996 ble nav-
net endret fra Helse- og Velferds-
sentral til Frivillighetssentralen. 
Målgruppa for sentralens arbeid 
ble samtidig utvidet til å gjelde 
alle aldersgrupper i samsvar med 
de sentrale retningslinjene.

Det ble fra Frivillighetssenralen 
i Sandefjord søkt om statlig tilskudd flere ganger uten 
at tilskudd ble innvilget. Først i 2006 mottok Frivillig-
hetssentralen kr. 183750 fra staten som lønnstilskudd til 
daglig leder.

Bjørg Lireng begynte som daglig leder på nyåret  
1998. 

Til Kirkegata i 1998  
I januar 1998 flyttet Frivillighetssentralen inn i 1 etg.  
i Kirkegata 2 (tidligere Kokk og Stuertskolen). 

Lokalen var store, lyse og sentralen fikk disponere den 
tidligere kafeen til møtevirksomhet.

Tilgjengligheten og ansettelsesforhold 
Hoveddøra måtte alltid være låst av hensyn til trygghet 
for beboerne i blokka. Det ble drøftet om mulighet til 
innflytting til Storgata 25, Hvidtgården, som var under 
planlegging med bl.a. Lærings- og Mestringssenter. 

Etter avtale med styret overtok kommunen det formelle 
personalansvar for sentralens ansatte fra 1. juli 2001.  
Ansatte fikk avtale med Sandefjord kommunale pensjons-
kasse. Daværende styret oppfattet at personalansvaret 
bare omfattet den formelle delen og at instruksjonsmyn-
dighet og økonomiansvar fortsatt skulle legge hos styret. 
Enkelte ansatte i det kommunale system synes å oppfatte 
det annerledes. Dette skapte uklarhet og vanskeligheter 
både for frivillige medarbeidere, ansatte og styret. 

Leiekontrakten med Kirkegata 2 gikk ut desember 
2001. I påvente av innflytting i Hvidtgården, Storgata 25 
ble det valgt flytting til Framnessenteret. Dette hadde 
sammenheng med at denne senterlederen også skulle få 
driftsansvar på Hvidtgården.

Til Framnessenteret i 2002
I januar 2002 flyttet sentralen til Framnes og fikk  
disponere lokaler der. Det var lang avstand til sentrum og 
kontakt med brukerne og de frivillige ble vanskelig. Det 
ble behov for kontortid i sentrum. Etter avtale  
med Anders Jahres Humanitære stiftelse fikk sentralen 
disponere lokaler i Landstadsenteret noen dager i uka. 
Etter 2 år flyttet Frivillighetssentralen tilbake til sentrum  
i nye lokaler i Hvidtgården.  

Lokalene i Kirkegata.
Kirsti Nordhus Sølvik.

Bjørg Lireng.

Framnessenteret.
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Til Hvidtgården i 2004    
Hvidtgården i Storgata 25 stod ferdig mai 2004 og  
Frivillighetssentralen flyttet inn i huset sammen med det 
nyetablerte Lærings- og Mestringssenteret. 
Det er lyse, trivelige lokaler og samarbeidet med aktørene 
i huset lå til rette for nye muligheter.

Høsten 2006 ble det inngått ny samarbeidsavtale mel-
lom Frivillighetssentralen og kommunen med virkning 
fra januar 2007. Etter flere år med uklare avtaler og an-
svarsområder, ble det et behov for å systematisere denne. 
I avtalen står det at Frivilllighetssentralen er en selvsten-
dig organisasjon med egen styringsstruktur. Sentralen er 
nå ansvarlig for eget budsjett og daglig leder fikk igjen 
anvisningsmyndighet.

Avtalen har gitt Frivillighetssentralen ryddigere forhold å 
arbeide etter i samsvar med egne vedtekter.

I 2006 mottok Frivillighetssentralen tilskudd til lønn 
for daglig leder fra Kultur– og Kirkedepartementet. 
Driften skal være i samsvar med statlige retningslinjer og 
sentralen får delta i faglig nettverk sammen med de andre 
276 Frivillighetssentralene i landet.

Samarbeid med Kultur og Kirkedepartementet har gitt 
Frivillighetssentralen en tydeligere plattform. Arbeidet 
forankres i Stortingsmelding nr. 25 (2006) og Frivillighets-
meldingen (2007).

Dette gir nye utfordringer og mange muligheter.

Til Stockfleths gate  i 2013
På årsmøte 18. mars 2009 ble det vedtatt at Frivillighets-
sentralen i Sandefjord skifter navn til Sandefjord Frivillig-
sentral, 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 Kom-
mune 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»

Daglige ledere har vært:
Rolf Henning Larsen
Kirsti Nordhus Sølvik
Dag R. Aasgård
Bjørg Lierng
Hilde K. Glenne
Elisabeth Fevang d.d.

Styreledere har vært:
Einar Reinholdt
Valborg Hvaal
Marie Anvik
Jon Skilbred
Maria Vink Larsen
Edvard Eliassen
Paul Daasvand
Tore Liverød
Fritz Kristiansen
Håkon Henriksen
Ole Kr. Hetlesæther
Gunn Perry
Bjørn Solberg d.d.

Hilde K. Glenne.

Elisabeth Fevang.

Hvidtgården.

Stockfleths gate 6 – 8. 
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SANDEFJORD 
FRIVILLIGSENTRAL 

DEL II 

På sentralen har vi mange flotte frivillige som hver dag 
gjør en innsats for andre som det står stor respekt av!  
I 2016 hadde vi ca. 225 frivillige som gjorde 14 årsverk 
frivillig tjeneste. Frivilligsentralen er hele tiden i utvikling, 
nye virksomheter og frivillige kommer til. 

Vi er tre ansatte ved Frivilligsentralen det er:  
Kontormedarbeider Gjertrud Dahl Horvei, daglig leder 
Elisabeth Fevang og flyktningguide koordinator 
Eldri Tusvik Rosenlund.

Vårt motto er:  

«Det du kan er det vi trenger»  

Sandefjord Frivilligsentral eies av 21 lag  
og foreninger som utgjør representantskapet:

1 Bugården Menighets Diakonat
2 Folkeakademiet Sandefjord
3 Framnes Sanitetsforening
4 Sandar Lag av Kvinne og Familie
5 Haukerød Sanitetsforening
6 Helgerød Sanitetsforening
7 LHL Sandefjord
8 Diabetesforbundet Sandefjord
9 Norsk Folkehjelp Haukerød Lag
10 Mental Helse Sandefjord
11 Sandar Menighets Diakonat
12 Sandefjord Astma- og Allergiforb.
13 HLH Sandefjord
14 Sandefjord MS forening
15 Sandefjord Sanitetsforening
16 Sandefjord Pensjonistforening
17 Sandefjord Revmatikerforening
18 Stiftelsen Sandefj. Menighetspleie
19 Sandefjord Røde Kors
20 Vesterøy Menighets Diakonat
21 Civitan Frøya

Fredagslunch på frivilligsentralen.

Høsten 2017
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Styret 2017: 2.rekke fra venstre: Aase Manvik Kristiansen, Cathrine Bjørn Olsen, Tom Henning Hansen, Bror Lennart Mentzoni 
og Wenche Hansen Just. 1.rekke fra venstre: Monique Blaschek, Elisabeth Fevang, Bjørn Solberg, Sidsel Kristiansen og Bodil  
Longvastøl. Mona Nomme og Tor Borgen var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Frivilligsentralen er organisasjonsstyrt av tilsluttede lag 
og foreninger som utgjør representantskapet.

Medlemmene i styret er valgt på årsmøte og har  
økonomisk, faglig og administrativt ansvar for driften.

Fra 01.01.17 ble Frivilligsentralen lagt under kultur og 
friluftsliv, by – og stedsutvikling i kommunen.
Sandefjord kommune har arbeidsgiveransvar og fører 
regnskapet. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale  
mellom kommunen og frivilligsentralen.

Styrets sammensetning i 2017:
Leder:  Bjørn Solberg
Nestleder Sidsel Kristiansen
Styremedl: Aase M Kristiansen
  Wenche Hansen Just
  Tom Henning Hansen
  Tor Borgen

Varamedl: Bodil Longvastøl
  Monique Blaschek
  Mona Nomme

Politikere: Bror Lennart Mentzoni
  Cathrine Bjørn Olsen
Daglig leder: Elisabeth Fevang

VIRKSOMHETSOMRÅDER I 2017
• Transporttjenesten
• Resepsjon
•  Flyktningguide, språkgruppe – Herrecafe –  

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
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TRANSPORTEN ER GODT SYNLIGE I BYBILDE
De er med på å bidra til at mange personer kan delta på 
forskjellige aktiviteter og arrangementer. Transporten er 
med på å forebygge sosial isolasjon.

Vi har 4 busser og 22 frivillige sjåfører. De kjører på 
dagtid og til aktiviteter på noen kvelder og helger. 
I 2016 hadde vi 27.000 oppdrag. Tilbudet er gratis.

Det betyr så mye å bli hentet av frivilligbussen til 
aktiviteter to ganger i uken sier Reidar Ulseth her 

sammen med Ragnar Johannessen som har vært sjåfør 
i fire år.  Viktig for meg å være engasjert, ha noe å gå til. 
Hyggelig med alle de positive tilbakemeldingene. Her på 

sentralen er det mye sosialt avslutter Ragnar.

Virksomheter i 2017:

Aase M Kristiansen har vært frivillig sjåfør i 11 år.  Med seg på bilde har hun Arnfinn Hefte, de får Nhan Thanh Huynh trygt  
inn i bilen. Mange viktige rutiner som må læres. Arnfinn gir utrykk for at dette er noe han har lyst til å bruke noe av sin tid på. 
En meningsfull frivillig oppgave. Trivelige folk å jobbe med. Dette er en vinn-vinn situasjon legger Arnfinn til.
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AKTIVITETSVENN
Det ble arrangert kurs for Aktivitetsvenner her  
på Frivilligsentralen høsten 2016. Dette er et  
samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. 
Prosjektet er forankret i adm. i kommunen. 12 stykker 
ønsket å bli aktivitetsvenn. Vi har et tett samarbeide 
med bofellesskapene og er i gang med «koblinger»                                                                                                           
Eva Løberg, Prosjektleder i Telemark og Vestfold bidro  
til å legge forholdene godt til rette for oss.

Elisabeth, Eva og Gjertrud 
klare til kurs.    

Hilde Madsen holder 
innlegg på kurset.

TIRSDAGSKLUBBEN 
Tirsdagsklubben har 
eksistert i nærmere 
40 år. Målet har hele 
tiden vært å skape 
aktivitet og trivsel. 
Overskuddet av 
messer og salg har i 
alle disse årene gått til 
Frivillighetssentralen.

De første 10 årene 
hadde Røde Kors 
ansvar for virksom-
heten. Siden 1978 har damer fra Sandar Kvinne- og 
Familieforbund trofast samlet en stor gruppe til ukent-
lige samlinger. Louse Ringdal og Karin Breiland begynte 
dette arbeide som frivillige medhjelpere for 30 år siden.  
I 2011 fikk damene tildelt frivilligprisen for sin innsats 
gjennom mange år.

Karin Breiland og Louise Ringdal.

SYKLING UTEN ALDER: «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.
•   Høre fuglene synger, kjenne solen i ansiktet, dette er et 

helsefremmende tilbud.
•  Frivilligsentralen har to sykler som står på Nygård.

UTLÅNSSENTRALEN
Våren 2016 søkte vi Sparebankstiftelsen om tilskudd og 
fikk kr. 100.000.- til innkjøp av vinterutstyr så vi kunne 
starte en Utlånsentral. Tilbudet er gratis til alle mellom 18 
og 30 år. Kommunen støttet oss med kr.12.000 og vi får 
låne flotte lokaler i Stockfleths gate 28 gratis. En kjempe-
god avtale med Gjertsen sport fikk vi, så var prosjektet i 
gang. Ivrige frivillige er med på å administrere Utlånsen-
tralen. Den 21.november 2016 hadde vi offisiell åpning, 
der en representant fra Sparebankstiftelsen var tilstede. 
De ble imponert.

Dette er et prosjekt vi har stor tro på. I 2017 fikk vi 
kr.130.000 fra Sparebankstiftelsen til videreføring av 
Utlånsentralen. 

Arbeidsgruppa.

Har du lyst til å oppleve naturen i ditt nærmiljø?
Vi låner ut alt du trenger til en god opplevelse. 
av sommerutstyr og vinterutstyr.  Tilbudet er gratis.

Sykkelpilotene Tom Henning Hansen og Terje Ribe.
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NATTERAVN – SAMMEN SKAPER VI TRYGGHET!
Prosjektgruppen 2017 har bestått av:
Koordinator: Elisabeth Fevang, Sandefjord Frivilligsentral
Kari Abrahamsen: Voksne for Barn
Per Olav From: Politiet

Frivillig-gruppa består av mellom 15 - 20 Natteravner. 
Natteravnene er ute i byen lørdager fra kl. 23.00 – 03.00 
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 

Prosjektet ble etablert i august 1998

FRIVILLIGPRISEN
Frivilligprisen ble første gang delt ut 1998. Prisen deles 
ut til en person eller gruppe som med sin frivillige inn-
sats bedrer livskvaliteten for andre, og som gjennom sitt 
frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte.

Frivilligprisen er de siste årene delt ut under kommu-
nens arrangement Speil på Hjertnes. Prisen er glasskunst 
fra den lokale kunstneren Irene Harvik, diplom og  
blomster.

Tidligere prisvinnere:
1998 Inger Solberg / Ester Bostrøm
1999 Egil Andersen
2000 Sanitetsforeningene i Sandefjord
2001 Solveig Furre
2002 Unni Matsen
2003 Maria V Larsen
2004 Tor Strand
2005 Sverre Hynne
2006 Åge Thorkilsen
2007   Gerd Brattås
2008   Charlotte Tveitan 
2009 Astrid Standal Frednes  
2010   Ikke delt ut
2011 Karin Breiland og Louise Ringdal
2012 Britt Haugen Gogstad. 
2013 Aslaug Ellefsen
2014 Ragnar Klavenes 
2015: Brit Lyngstad
2016 Wenche Hansen Just

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

Frivilligprisen 2004 ble tildelt Tor Strand her til venstre 
sammen med kona Inger Lise Strand, ordfører Bjørn Ole  
Gleditsch og Ole Kr. Hetlesæther

White Cross har i 2017 vært ute og gått mange lørdager. 
Tusen takk!

Gi deg selv en gave. 
BLI FRIVILLIG!
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Sandefjord Frivilligsentral har flerkulturelt arbeid som et av sine satsningsområder.  
Siden 2004 har Frivilligsentralen hatt ansvaret for å gi flyktninger som bosettes i kommunen 
et tilbud om å få flyktningguide. Frivilligsentralen har en samarbeidsavtale med Sandefjord 
kommune og NAV integrering om dette tilbudet. Avtalen er politisk forankret.

Flerkulturelle 
aktiviteter  
ved Sandefjord Frivilligsentral

Arne er en frivillig som 
øvelseskjører med de som 

holder på å ta sertifikat. 
Arne hjelper både  

kvinner og menn og gir 
de nyttig trening og  

opplæring i norsk  
trafikk-kultur.

Hver måned arrangerer 

Fjorden sanitetsforening 

og Frivilligsentralen  

kvinnekafé. Dette er et 

flott møtested for kvinner 

fra mange ulike land.  

Praten går livlig og 

latteren sitter løst.

Astrid er flyktningguide for 
Ilhaan fra Somalia. De prater, 
gjør lekser og lager mat sammen. 
Både norske vafler og somalisk 
Samosa står på menyen.
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Stolte kvinner fikk utdelt diplom etter svømmekurset Sandefjord Frivilligsentral arrangerte. Deltagerne var fra 
Syria, Somalia, Palestina og Afghanistan. Å lære å svømme er et viktig og stort skritt å ta for disse kvinnene. 
Frivilligsentralen samarbeider med Sandefjord Svømmeklubb om å gi kvinner dette tilbudet.

Frivilligsentralen samarbeider med NAV integrering 
og Fønix om prosjektet «Lyst på livet.» Hver uke deltar 
frivillige i undervisningen og bidrar med sine kunn-
skaper i norsk og samfunnsfag. Frivillige er viktige 
bidragsytere og tilfører undervisningen viktig  
kompetanse og et pust fra det norske samfunnet.

Det er ikke bare kvinner Frivilligsentralen lager tilbud til. 

Hver uke samles deltagere på vår Herre-Café. Menn fra 

mange ulike kulturer samles til uformell samtale. En fin 

møteplass for alle som er opptatt av kulturutveksling og 

ønsker å bli kjent med folk fra andre kulturer.
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Gleden over å bli kjent med folk fra en annen kultur er gjensidig!

Salam og Charlotte går på videregående og koser seg  
ofte på kafé etter skolen. Charlotte er flyktningguide for  
Salam. Ved å ha en flyktningguide lærer Salam raskt norsk 
og blir raskere inkludert i sitt nye hjemland.  Vi har et stort 
spenn i alder blant de frivillige, fra 16 – 83 år.

To ganger i uken arrangerer Frivilligsentralen norsk 

språktreningsgrupper på Sandefjord bibliotek. Tilbudet 

blir drevet av dyktige frivillige og går til både kvinner 

og menn som ønsker å lære mer norsk. Mange  

arbeidsinnvandrerkvinner benytter seg av dette  

tilbudet. I tillegg til flyktninger, er arbeidsinnvandrere 

en gruppe det er viktig å integrere.

Lyttevenn – leseglede og norsk språktrening for 
barn Byskolen har norskundervisning for barn med 
utenlandsk opprinnelse som bosettes i Sandefjord 
kommune. Frivillige kommer i undervisningstiden 
hver uke og lytter til barna mens de leser. Dette  
hjelper barna til å få trygghet, leseforståelse og lese-
glede. Lise er en av mange frivillige i dette prosjektet.

Roger er flyktningguide 
for Emad fra Syria.  
Her er de sammen  
på Frivilligsentralens 
årlige båttur.
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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 
•    Sandefjord Frivilligsentral ønsker å bidra til å bedre folks livssituasjon gjennom frivillig  

innsats, uavhengig av alder, religion, politikk og etnisk tilhørighet.
•  Gi frivillige kompetanse som gjør at de blir trygge i den frivillige tjenesten de ønsker å utføre.
•  Gi frivillige økt status for den tjenesten de utfører.
•  Den enkelte frivillige må bli ivaretatt og stimulert til videre innsats.
•    Sandefjord Frivilligsentral ønsker å ta initiativ til nye kontakter og videreføre gode samar-

beidslinjer til frivillige i byen. Frivilligsentralen vil samarbeide med lokale og sentrale aktører 
på frivillighetsfeltet.

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

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

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

Sandefjord 10. november 2017

Elisabeth Fevang    Bjørn Solberg
Daglig leder     Styreleder

Frivilligsentralen 
mål og planer fremover 



Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom  

mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke  

deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre som frivillig!

«DET DU KAN ER DET VI TRENGER»

Besøksadressen: Stockfleths gate 6 - 8, 3210 Sandefjord
Mobil: 96 09 51 80 / 96 09 51 81 / 96 09 51 83
www.sandefjord.frivilligsentral.no
www.natteravn.no

Sandefjord Frivilligsentral og Natteravnene  
i Sandefjord er på Facebook

Vil du bruke litt av din tid

sammen med andre?


