
 

 
 

Årsmelding 2019  

 
 

 

Sandefjord Frivilligsentral 
 

Møte mellom mennesker  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 ga Frivillighetssentralen en tydeligere plattform. Driften 
var i samsvar med de statlige retningslinjer, og arbeidet ble forankret 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 arbeidsforhold som samsvarer med 
egne vedtekter. Rollene er klart definerte.  
Virksomheten var i Helse- og sosialetaten, og det fungerte 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 tydelig at de FRIVILLIG står 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 Sandefjord Frivilligsentral inn i trivelige lokaler i               
Stockfleths gate 6 – 8.  

Det ble 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.» 

01.01.17 kom Sandefjord Frivilligsentral under kultur, fritid, by – stedsutvikling. 
 

Våre lokaler inviterer til en god møteplass- «Møte mellom mennesker» 



 

FORMÅL                                                                                 
Sandefjord Frivilligsentral skal være lokalt forankret møteplass som knytter 
enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, 

gode aktivitetstilbud og et godt samarbeide med lokal offentlighet. Vi skal være 
åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.  
Sentralen skal utvikles av mennesker som er knyttet til frivilligsentralen. 

  

MÅL 
1. Sandefjord Frivilligsentral skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for 

enkeltmennesker, 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 de frivillige kompetanse som gjør at de blir trygge i den frivillige 

tjenesten de ønsker å utføre. 
➢ Gi de 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 samarbeidslinjer 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. 
➢ Videreutvikle «Prosjekt Flyktningguide» i samarbeid med NAV Introteamet 

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

 

 
                                                                                           



 

ORGANISASJON: 

Sandefjord Frivilligsentral er en selvstendig organisasjon som er registrert i 
Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret med org. nr. 971 542 454. 

Frivilligsentralen er registret og mottar Grasrotandel.  
 

ADRESSE: 
Stockfleths gate 6 – 8, 3210 Sandefjord. 

 

TELEFON: 
96 09 51 81 / 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 

      homestart.familiekontakten@sandefjord.kommune.no 
      vidar.andersen@sandefjordbredband.net (Styreleder) 

  

ADMINISTRASJONEN:  
    

  Daglig leder: Elisabeth Fevang, 100% st.   
 

 

    
                    Kontormedarbeider: Gjertrud Dahl Horvei, 40% st. 
   

 

   

 
    

               Flyktningeguide-koord: Jorge Kristiansen, 40% st.  
 

    
 
Utlånsentralen: Beate Hansen Strøm, 15% st. frem til sommeren 

2019. 

    Home Start: Eve Unneberg, 50% st. 

    Styreleder: Vidar Andersen. 
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mailto:elisabeth.fevang@sandefjord.kommune.no
mailto:post@sandefjord.frivilligsentral.no
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2019 Har vært et aktivt år for Sandefjord Frivilligsentral, og som ny styreleder 

må jeg aller først komme med min personlige opplevelse av Sandefjord 

Frivilligsentral. I min fortid som lokalpolitiker hadde jeg et vist inntrykk av hva 

Sandefjord Frivilligsentral stod for, men nå etter to år i styret, skjønner jeg at 

oppgavene Sandefjord Frivilligsentral løser for våre innbyggere er mye, mye 

mer. 

Så litt til året som vi har lagt bak oss siden sist årsmøte. 

Eldri Tusvik Rosenlund, som hadde ansvar for å koordinere arbeidet til frivillige 

blant innvandrere har gått av med pensjon og Jorge Kristiansen har overtatt 

arbeidet som koordinator for flerkulturelt arbeid. Vi takker ham for måten han 

håndterer denne oppgaven. 

Utlånssentralen har vokst i omfang etter at vi ble forespurt om å overta utstyret 

Kiwanis hadde til utlån. Her gjør Beate Hansen Strøm en formidabel innsats 

sammen med en rekke frivillige. Etterspørsel etter skøyter og ski har vært stor, 

selv med en mild og snøfattig vinter. 

Tidlig i våres påtok Sandefjord Frivilligsentral seg nok en oppgave. Etter avtale 

med kommunen overtok vi ansvaret for «Home Start» etter at kommunen ikke 

var tilfreds med egen løsning. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et 

familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn 

under skolealder, 2-4 timer i uken. Ved hjelp av avtalte budsjettmidler fra 

kommunen ble Eve Unneberg ansatt som medarbeider med ansvar for dette. En 

oppgave hun, etter min mening, fyller utmerket. 

Transporten fungerer utmerket og våre sjåfører løser alle oppgaver på en 

utmerket måte. I våres ble det utskifting av en av de eldste bilene med en ny. 

Det er bare å bøye seg i støvet for innsatsen transporten gjør, med ildsjelen 

Ragnar i spissen. Våre «uniformerte»-biler er godt synlig i nærmiljøet. 

Nattravn er aktiviteter som synes i nærmiljøet og her stiller frivillige opp og 

ønsker å gi av sin tid. 

Sandefjord Frivilligsentral har også i år deltatt på Seniormessen ved Sandefjord 

Medisinske Sentrer, der mange frivillige organisasjoner deltok. Den varte hele 

dagen og mange folk var innom og besøkte oss. 

Under høstens åpne dag var det fullstappet i våre lokaler. Gode orienteringer 

rundt de tilbud Frivillig sentralen gir skapte stor interesse for de frammøtte. 

Undertegnede og daglig leder har også vært til stede på et møte i Andebu rundt 

eventuell omorganisering av Andebu Frivilligsentral fra kommunalt eid til eid av 

organisasjoner. 

 

Innlegg fra styreleder 

 



 

Den 5. desember var det åpen dag med julelunsj i våre lokaler i Stockflethsgate 

6-8. Fullt hus og engasjerende sang (og allsang) fra Jarle Hem med gitar. 

Samarbeidet med kommunalområdet Kultur, Idrett og Fritid fungerer utmerket. 

Frivilligprisen ble i år delt ut under arrangementet «Speil» på Hjertnes lørdag 1. 

februar. Aase Lise Rød var den blant 28 forslag som ble tildelt prisen. Under 

behandling av alle innkomne forslag var det et forslag som rørte juryen. En ung 

gutt, Tobias Syvertsen, som besøksvenn på Bugården. Juryen fant ut at vi måtte 

ha en «Inspirasjonspris» i tillegg til frivilligprisen. Dette fikk vi aksept til fra 

arrangøren av «Speil», slik at Tobias Sivertsen også ble kalt opp på scenen og 

fikk sin velfortjente oppmerksomhet. Frivilligprisen håper vi fortsatt kan være 

Sandefjord Frivilligsentral sitt ansvar for Sandefjord og omegn. 

Lokalene i Stockfleths gate 6 – 8 fortsetter å svare til forventningene, selv om 

det kan bli litt «trangt» under store møter og arrangementer. Sentralt beliggende 

på gateplan og helt uavhengig av kommunal bygningsmasse betyr mye. 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. 

Styret fikk tidlig på året forespørsel om tilknytning til nettverk for 

frivilligsentraler i Vestfold og Telemark. Her opplevde styret at Telemark har hatt 

en helt annen kultur i sitt nettverk enn det som eksisterer i Vestfold. Kostnader 

ved medlemskap og hva Sandefjord Frivilligsentral får som gjenytelse for dette 

har gjort at styret legger saken fram for årsmøtet til endelig avgjørelse. 

Sandefjord Frivilligsentral er avhengig av gaver, i tillegg til kommunale 

overføringer til drift og lønn. Vi må takke alle som i løpet av året har gitt oss 

gaver, det være seg fra næringsliv, ideelle organisasjoner eller privatpersoner. 

Uten Sandefjord Frivilligsentral sine bidrag fra lokale «sponsorer», og sin gode 

styring på økonomi hadde vi ikke kunnet gi alle tilbud til frivillige og mottagere 

av frivillighet det tilbudet vi har i dag. 

Til slutt må jeg få takke daglig leder og hennes medarbeidere for et utmerket 

samarbeid, og opplæring, i året som er gått. 

 

Vidar Andersen 

 

 



 

STYRETS SAMMENSETNING 2019 
 
Leder:  Vidar Andersen  Individuelt medlem  
Nestleder:  Sidsel Kristiansen  Sandefjord Revmatikerforening 

      
Styremedlem: Mona Nomme  Framnes Sanitetsforening 

   Bodil Longvastøl  Røde Kors 
   Tom Henning Hansen Individuelt medlem (transport) 
   Sverre Lillo   Sandefjord Astma og allergi 

 
 

Varamedlem: Nils Erik Grøterud  Sandefjord Sanitetsforening 
   Bjørn Solberg  Individuelt medlem  
 

     

Kommunalt oppnevnt for fire år (oppnevnt fra 2019) 
 
Ellen D Schjelderup (H)    Vara: Wenche B Davidsen (Frp) 
 

Birgit Pettersen (A)    Vara: Dennis Zimmer (R) 
                

       

Valgkomité for 2019 
   

Sandefjord Sanitetsforening   Wenche Hansen Just 
Sandefjord Sanitetsforening   Marianne Grøterud 

Sandefjord Hørselsforening   Bjørn Johannessen  
    
 

Deltagelse i div. utvalg i 2019 
 

Sandefjord Frivilligsentral sin representant i 
Eldrerådet har vært:       Randi Husa 
              

Beste Årgang og Seniormessen     Elisabeth Fevang og 
         Randi Husa 

 
Lyst på livet        Eldri Tusvik Rosenlund/ 

         Jorge Kristiansen 
 
Felles Forum        Eldri Tusvik Rosenlund/ 

         Jorge Kristiansen 
 

Nettverksgrupper flerkulturelle prosjekter NAV  Eldri Tusvik Rosenlund
           
Nettverket i Vestfold       Elisabeth Fevang 

 
Demensvennlig samfunn      Elisabeth Fevang 

 
Aksjon eldresikkerhet - Strøbøtter    Elisabeth Fevang 
 

Verneombud på sentralen     Gjertrud Dahl Horvei 



 

 

§1Grunnlag 
 

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

• Frivilligsentralen er organisasjonsstyrt av tilsluttede lag og foreninger 

som utgjør representantskapet. 
• De frivillige organisasjonene har ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar 

for Frivilligsentralen. De har rett til å delta på årsmøte og vedta 
handlingsplan og budsjett, samt velge styre. 

• FS er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lag, foreninger og 

organisasjoner.    
• Frivilligsentralen skal være en nettverksbygger og kontaktpunkt i 

samarbeid mellom det offentlige, frivillige og private aktører. 
• Frivilligsentralen skal være et bindeledd mellom engasjerte 

enkeltmennesker, organisasjoner og det offentlig. 

 

 
 

 

 
Sandefjord Frivilligsentral eies av 20 lag og foreninger som utgjør 

representantskapet. 

Norsk Folkehjelp Haukerød lag la ned sin forening i 2019. 
 

  

1 Bugården Menighets Diakonat 
 

 

 

11 Sandar Menighets Diakonat 
 

2 Folkeakademiet Sandefjord 
 

12 Sandefjord Astma- og Allergiforb. 
 

3 Framnes Sanitetsforening 
 

13  HLF 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 Mental Helse Sandefjord 
 

19 Vesterøy Menighets Diakonat 
 

10                    Civitan Club Føya 20                    Sandefjord Røde Kors 

 



 

VIRKSOMHETSOMRÅDER I 2019 
• Transporttjenesten 

• Resepsjon 
• Flyktningguide, Språkgruppe, Herre – cafe, Lyttevenn, Lyst på livet 

• Home Start 

• Natteravn  
• Utlånsentral 

• Besøkstjenesten / Aktivitetsvenn 
• Følgetjeneste 
• Bokomkjøring 

• Serviceoppdrag: hage, snømåking 
• Tirsdagsklubb på Forsmann 

• Hobbygruppe på Hvidtgården 
• Prosjekt Strøbøtter 

• Sykling uten alder – «Rett til vind i håret» 
• Kurs og erfaringstreff 
• Sandefjord Søppelplukkerlag – vi fører kun regnskapet 

 
 2016 2017 2018 2019 

Antall frivillige ca.200 ca.215 ca.220  Ca.250 

Elever SVGS 6 6 0 2 

Friomsorgen 3 3 1 1 

NAV,Fønix,Jobblink 6 5 1 1 

Ungdomsskole 1 2 6 0 

Avd. Heimdal 5 3 3 4 

Sykepleierstudenter 0 2 4 2 

Tilsammen Ca.221 Ca.234 Ca.235 Ca 260 

 

 
 

Tjenester 
 

Timer 
2017 

 

Timer 
2018 

 

Timer 
2019 

Transport, vask, verksted, møter. 8.700 8.500 8.500 

Flerkulturelle aktiviteter 7.000 6.000 4500 

Natteravn, kurs og organisering 1.000  1.000 1.000 

Besøk / Aktivitetsvenn/samling 5.900 6.100 5200 

Kontor / vaske / vaktmester etc. 1.700 1.800 1800 

Følgetjeneste 250 150 100 

Hage, bokomkjøring 250 250 250 

Tirsdagsklubben/Hobbygruppa  900 1.000 1400 

Sykling:» Rett til vind i håret» 320 300 300 

Styret, representasjon, stand 300 250 200 

Utlånsentral 550 1.300 1400 

Babybesøk 0 50 20 

Strøbøtter 0 0 100 

Antall timer ca.27.645 ca.28.100 ca.25.000 

Årsverk Ca. 16.00 Ca. 16.50 Ca.15.00 

I 2019 har vi utført ca. 1.5 mindre frivillige årsverk enn året før. Noe av 

forklaringen kan være at en ansatt sluttet og en ny skulle komme inn i oppgavene 

noe som tar tid. Vi hatt frivillige, men ikke kommet ut i oppdrag. Dette jobbes det 

med nå blant annet med samarbeidet vi har med NAV intro. 



 

 

TRANSPORTTJENESTEN 

MÅL: 
• Sikkerheten skal til enhver tid være i fokus. 
• Oppjustere og sikre 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 
 2017 2018 2019 

Personer ca.27.000 ca. 27.000 ca. 27.000 

Rullestol ca.1000 ca. 1056 Ca.1050 

 

Antall kjørte kilometer 
 2017 2018 2019 

Antall km. ca.69.000 58.468 61.442 

 
Transporten er godt synlige i bybilde. Frivilligsentralen er med på å bidra til at 
mange personer kan delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer og vi er 

med på å forebygge sosial isolasjon.  
Frivilligsentralen hadde i 2019, 28 frivillige sjåfører. De kjører på dagtid og til 

noen aktiviteter på kveld og Musikk-café i helger.  
Ca. 27.000 personer har gått ut og inn av bussene i 2019. 
Det er mange som setter stor pris på den tjenesten som gjøres på transporten. 

Vi har fire busser som hele tiden må følges opp, det er mange frivillige timer som 
går med til vask, vedlikehold og kontakt med verkstedet etc.  

Ragnar Johannessen har påtatt seg denne oppgaven noe som vi er 
utrolig takknemlig for, tusen takk! Våren 2019 ble det behov for utskifting av 
en buss og Ragnar ble spurt om han kunne undersøke hva som var på markedet! 

En Ford 12.seter ble kjøpt inn. Ford 17.seter ble solgt.  
Det har vært arrangert to sjåførmøter, der vi har hatt besøk av  

Statens Vegvesen, Parkeringsovervåkingen og Kjøreskole. 
Det er mange vakter som skal dekkes opp hver uke året rundt.  

En stor takk til alle sjåførene som stiller opp når vi ringer       

 
                           Sjåfør Jan Erik Eriksen kjører handletur.                           Foto: Sandefjord Kommune. 



 

                    

FRIVILLIGSENTRALENS FLERKULTURELLE PROSJEKTER: 
 

Mål: 
• Bidra til at vi lykkes med å inkludere flyktninger og andre som bosetter 

seg i Sandefjord.  

• Gi tilbud om flyktningeguider til flyktninger som bosettes i Sandefjord. 

• Lage ulike møteplasser der flyktninger og andre fra ulike kulturer kan 

treffes og bli bedre kjent. Fokus på norsk språktrening, kulturutveksling 

og nettverksbygging. 

• Hjelpe til at de som er nye i Norge og bosetter seg i Sandefjord kan føle 

trygghet og tilhørighet i vår kommune. 

 

FLYKTNINGEGUIDE OG FLERKULTURELLE AKTIVITETER: 
 

Sandefjord Frivilligsentral har flerkulturelt arbeid som et av sine 

satsningsområder. Fra 2004 har vi hatt en samarbeidsavtale med Sandefjord 
kommune og NAV integrering om å gi flyktninger som bosettes i kommunen et 

tilbud om å få en flyktningguide. Avtalen er politisk forankret og har utløst 
kommunale midler. Flyktningeguiden skal være en veiviser og en døråpner inn i 
vår norsk kultur samtidig hjelpe flyktninger med forbedring av deres 

norskkunnskaper. I 2019 hadde frivilligsentralen 29 aktive frivillige som var 
guider for flyktninger. 

Høstens aktiviteter fokuserte om rekrutering av nye frivillige og om kompetanse- 
bygging om flerkulturell kommunikasjon for aktive og nylig rekrutterte 
flyktningeguider. Kartlegging av ny ankommende flyktninger og første treff for 

fem nye guider ble arrangert i desember 2019. 
Sandefjord Frivilligsentral i samarbeid med den Internasjonale organisasjon for 

migrasjon (IOM Oslo) inviterte til en interaktiv workshop: «Å gå fra det kjente til 
det ukjente, når kulturer møtes». Workshopen ble arrangert den 19. november 

2019. Workshopen fokuserte på de ulike integreringsutfordringer vi har i vårt 
frivillig arbeid, forståelse for innvandreres kulturelle verdier, atferd og måte å 
kommunisere på og så hadde vi en åpen dialog om flerkulturell forståelse. 

Flyktningeguider var alle til stede og flere frivillige som jobber med andre 
flerkulturelle aktiviteter, da hadde vi et totalt antall deltagere på 25 personer. 

 
I tillegg skaper vi ulike arenaer og møteplasser der folk fra ulike kulturer kan 
møtes. Disse bidrar til gjensidig respekt og flerkulturell forståelse og at 

flyktninger og andre innvandrere som er bosatt i Sandefjord etablerer et nettverk 
og blir raskere inkludert i den norske kulturen. Gjennom årene har Sandefjord 

Frivilligsentral etablert et godt samarbeid med flere lokale lag og foreninger. 

                      
Foto: Jorge Kristiansen                   Foto: Jorge Kristiansen                                                     Foto: Eldri T Rosenlund 

 



 

HERRE-KAFÉ 
Herrekafé ble arrangert 19.2.2019 i frivilligsentralens lokal. Dette er en 

møteplass for de som trenger å skaffe seg et nettverk i kommunen, de som 
ønsker noen å praktisere norsk med og for de som ønsker å bli kjent med folk fra 
andre kulturer. Denne gangen kom over 30 personer fra Eritrea, Syria, Libanon, 

Danmark, Polen og Norge og av disse var åtte (8) deltagere aktive frivillige i 
ulike prosjekter og resten var innvandrere som har kommet til Norge som 

flyktninger, asylsøkere og gjennom familieinnvandring. Hovedtema var 
barnehage situasjonen i Sandefjord og det var en representant fra Sandefjord 
kommune som informerte om det. I tillegg ble det en musikal underholdning fra 

en av de deltagere. 

 

KVINNEKAFÉ 
Hver måned arrangerte Frivilligsentralen og Fjorden Sanitetsforening kvinnekafé i 
Frivilligsentralens lokaler. Kafeen har vært et flott møtested for kvinner fra 

mange ulike kulturer. I løpet av 2019 ble det arrangert 10 ganger; oppmøte 
varierte fra en gang til annen, men i gjennomsnitt ble de registrert 12 deltagere 
per møte hvor 50% har innvandrerbakgrunn. 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 
 

                                    Foto på denne siden: Eldri T Rosenlund og Jelena Saric Brkan 



 

BÅTTUR PÅ FJORDEN FOR FLYKTNINGER OG DERES GUIDER 

Turen ble arrangert på onsdag den 22. mai 2019 - Ut på tur, aldri sur! 
 

    
Foto: Geir Petter Rosenlund 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTE 

På tross av regnvær og Ramadan møtte 

mange sporty opp i regnet for å dra på 
båttur 22.5.19. Torolf Stenersen stilte 

trofast opp med sin Nordlandskutter 
Ruth og vi tok en liten tur på fjorden før 
vi dro til Gokstad Kystlag for å spise 

reker og kose oss med kaker og kaffe. 
Båttur på fjorden med en kasse reker er 

en vanlig sommeraktivitet for mange i 
Sandefjord og vi ønsket å vise denne 
delen av vår kultur til folk fra andre 

verdensdeler. Uttrykket «ut på tur, aldri 
sur» ble demonstrert i praksis og for 

mange ble dette en ny, svært norsk og 
eksotisk opplevelse! 
Denne aktiviteten har blitt arrangert av 

frivilligsentralen over flere år nå og 
målet er å vise en typisk norsk 

sommeraktivitet i Sandefjord kommune.  

 

 
Frivilligsentralen har et samarbeid 

med Sandefjord Bibliotek om å gi 
norsk språktrening til folk fra ulike 
land som er nye i Norge og som 

ønsker å bli bedre i norsk.  
Vi har 6 frivillige plassert på 

Sandefjord bibliotek som tilbyr 
norsk språktrening og har lagt ned 
648 timers frivillig arbeid.  

I 2019 har vi hatt 56 ulike elever 
som har benyttet seg av tilbudet og 

som kommer fra mange ulike land 
og mellom disse finner vi 
introduksjonsdeltagere som venter 

på å få plass i kommunens program, 
flyktninger som er ferdige med 

norskundervisningen til kommunen, 
arbeidsinnvandrere og innvandrere 
som har kommet til Norge via 

familie gjenforeningen.  

 

 

 

SPRÅKGRUPPER PÅ BIBLIOTEKET 
 



 

INTERNASJONAL KULTURKVELD 
Fredag 25. oktober 2019 arrangerte vi internasjonal kulturkveld på Sandefjord 

videregående skole. 300 personer fra 30 ulike nasjoner deltok. Drakter fra blant 
annet Afghanistan, India, Somalia, Bosnia, Kurdistan, Albania, Etiopia og Norge 
ble vist fram med stolthet og glede. Det var godt besøkt og vi i antar at 300 

personer var med.    
Forum på Sandefjord videregående skole var et utmerket lokale for 

arrangementet.  Det var en god stemning og folk i alle aldre trivdes med både 
mat, underholdning og sosialt felleskap på tvers av kulturelle grenser. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Sandefjord sanitetsforening, 

Folkeakademiet, Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Sandefjord 
Frivilligsentral. Det var ca. 40 frivillige medarbeidere som gjorde dette til en 

fantastisk festkveld. 
 

 
 

 
                 Foto: Jorge Kristiansen  



 

LYST PÅ LIVET 
I samarbeid med Fønix, Skolmar avdelingen tilbyr frivilligsentralen norsk 

språktrening med til 30 innvandrere (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familie 
gjenforente). Samlingene skjer på dagtid en gang i uken og de frivillige deltar i 
norskundervisningen 2-3 timer hver uke. Fønix har ansvar for det faglige og de 

frivillige er med for å gi elever fra Eritrea, Syria, Afghanistan, Polen, Litauen, 
Brasil, Somalia, Irak, Congo og flere andre land mulighet til å praktisere norsk. 

De frivillige er med og gir et pust fra det virkelige livet. Elevene som deltar er 
plukket ut av lærere på Fønix. 
I 2019 plasserte frivilligsentralen 10 frivillige som samlet jobbet ca. 20 timer per 

uke i 36 uker. Det vil si at frivillige har lagt til 720 timer frivillig arbeid ved Lyst 
på Livet. 

 

              
Foto: Eldri Tusvik Rosenlund 

 

 

OPPSUMMERING 2019 
Aktivitet Antall frivillige  Antall timer i året 

(frivilligarbeid) 
Antall brukere med 
innvandrer 
bakgrunn 

Herre Kafé 8  24 timer 22 

Kvinne Kafé (10 
møter) 

6 stk. pr. møte  40 timer 6 stk. pr. møte  

Flyktningeguide 29 1740timer 27  

Kompetanse heving 
(workshop) 

50 200 timer 6 

Internasjonal 
kulturkveld 

40 160 timer 300 

Lyttevenn 9 720 timer 20 

Lyst på Livet 10 720 timer 45 

Språkgruppe ved 
biblioteket 

6 648 timer 56 

Svømmetrening 5 120 timer 25 

    

Totall 163 frivillige Ca. 4372 timer 507 brukere 
 

 



 

UTLÅNSENTRALEN 
STOR PÅGANG FOR Å LÅNE VINTERSPORTSUTSTYR 
Utlånsentralen har et godt utvalg av vinter og sommerutstyr både til barn og 
voksne. Mange er imponert over dette fine tilbud vi har. Flere pengegaver har 

kommet inn til prosjektet. Det gjør at vi får en mulighet til å investere i mer 
utstyr. Vi har også fått inn mye pent brukt utstyr. 

Selv om det har vært lite snø og kulde har Utlånsentralen i 19/20 sesongen hatt 
852 utlån til hvor 210 er til barn. 
Høsten 2019 fikk vi en fantastisk gave fra Kiwanis. Utstyr til ca.kr 400.000 ble 

gitt til oss, og vi overtok alt utlån av utstyr til grunnskolene. 
Skolene bestiller utstyr elektronisk og henter og levere selv Dette fungerer veldig 

bra. Å være på Utlånsentralen er en aktivitet som de frivillige trives veldig godt 
med. Takk til Beate Hansen Strøm som koordinerer aktiviteten så bra og 
legger forholdene så godt til rette.  

En stor takk til Dag Gladsø og Sigurd Hem fra Kiwanis som skrudde opp hyller og 
satte alt utstyret som vi fikk på plass og ga oss en god veiledning for utlån til 

grunnskolene.       

 

 
                 Beate, Dag, Sigurd og Elisabeth.                                             Foto: Ann Kristin Saastad 

                                                                                            

                  
Åpning av isflata i Thor Dahls gate 30.november. 

Utlånsentralen tilbyr gratis utlån av skøyter. 



 

NATTERAVN                  

MÅL: 
Natteravnordningen er et forebyggende tiltak der engasjerte voksne går 
i byens sentrum natt til søndag. 

Natteravnene skal bidra til et trygt og trivelig miljø for alle. 
Ivareta den positive utviklingen og videreutvikle prosjektet i samarbeid 
med: Politiet, Voksne for Barn og Sandefjord Frivilligsentral. 

 

 

Natteravn ble etablert i august 1998.  
 

Prosjektgruppen 2019 har bestått av: 
Koordinator:  Elisabeth Fevang  Sandefjord Frivilligsentral 

Kari Abrahamsen  Voksne for Barn 

Samarbeid med politiet  
 

Natteravnene er viktige aktører i bybilde natt til lørdager og søndager. 
I 2017 var det veldig liten interesse for å gå Natteravn, dette ønsket noen av oss 

å gjøre noe med. Voksne for Barn og Sandefjord Frivilligsentral kom sammen og 
laget en markedsføringsplan. Det ga resultater og vi fikk igjen frivillige til å gå 
Natteravn. 

Det må også nevnes at vi hele tiden har et tett samarbeide med politiet.  
Politiet gir Natteravnene mye skryt for den jobben de gjør.  

Det er i dag ca.30 frivillige som står på lista til å gå Natteravn i tillegg har vi 
foreldre fra skoler, politiske partier og noen lag og foreninger som har bidratt. 
Denne sesongen har det i snitt vært tre Natteravner på vakt som har gått i byen 

fra kl. 23.00 – 03.00.  
Oppmøte er i Sandefjord Frivilligsentral sine lokaler. 

Natteravnene får mye positiv tilbakemelding når de er ute, mange ønsker å slå 
av en prat og gir en klapp på skulderen.  
Natteravnene i Sandefjord har en samarbeidsavtale med Tryg Forsikring som 

utløser kr. 2500.- og førstehjelpsutstyr, sekk, jakker og vester ved behov. 
 

 
Bjørn og Katia med flere tar seg en pause utenfor The Note. Foto: Ukjent 



 

Førstehjelpskurs for Natteravnene. 

Den 13.november 2019 ble Natteravnene invitert til kurs i førstehjelp. 

12.stykker møtte opp. 
Kursleder var Gina Hvistendahl Eriksen fra Røde Kors som gjennomførte et 
meget godt kurs. 

Alle som var med på kurset måtte delta i mange praktiske oppgaver i de tre 
timene som kurset varte. 

Her lærte vi mye! 

   
Katia, Brit, Elisabeth og Bjørn trener på førstehjelp. 
  

 

Kursleder: Gina Hvistendahl Eriksen 
                                            Foto: Elisabeth Fevang 



 

Aksjon eldresikkerhet i Sandefjord 

I år ble Sandefjord Frivilligsentral med på prosjekt eldresikkerhet. 

Detter er et tilbud til alle hjemmeboende over 80 år. 
Andebu og Stokke har hatt tilbudet gjennom flere år, men i år ble Sandefjord 
Frivilligsentral også med på dette forebyggende prosjektet. 

Kommunen sendte ut brev til alle hjemmeboende over 80 år. Frivilligsentralen 
tok imot alle bestillingene som kom fra de som tilhørte tidligere Sandefjord 

kommune. Lister ble satt opp utfra postnummer. 
Ranvik arbeidssenter og sjåførene på frivilligsentralen kjørte ut strøbøttene. 
Mange hyggelige tilbakemeldinger når strøbøttene ble levert på trappa. 

Det ble en stor jobb og administrere, men det ga også mye positivt tilbake. 
Det må nevnes at det ble mange gode telefonsamtaler - ikke bare bestilling av 

Strøbøtte. 
Et viktig forebyggende prosjekt som Frivilligsentralen ønsker å bli med på videre 

fremover. 

 

 
                                                                                                             

             
Foto: Linda Linnestad.                                    
                        

På bilde er: Hans Skjelbred fra Andebu Lions, Inger Marie Mohn Solberg 

folkehelsekoordinator, Silke Wrede Andebu Frivilligsentral, Stine Rofeldt Stokke 
Frivilligsentral og Elisabeth Fevang Sandefjord Frivilligsentral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRIVILLIPRISEN 2019 OG INSPIRASJONSPRISEN 2019 

 

MÅL: 

Frivilligprisen deles hvert år ut til en person eller gruppe som med sin 
frivillige innsats forbedrer livskvaliteten for andre i kommunen vår. 

 

 

 
Det kom inn mange gode forslag til Frivilligprisen 2019. 

Nominasjonskomitéen er styret i Sandefjord Frivilligsentral og det var ingen 
enkel oppgave. 
De tre som ble nominert var: 

Sidsel Kristiansen, Aase Lise Rød og Merete Bergan. 
De nominerte ble informert om nominasjon før utdelingen. 

Prisen ble delt ut under kommunens arrangement Speil på Hjertnes 1.februar. 
Rammen rundt dette arrangementet er fantastisk. 
Vidar Andersen og Tom Henning Hansen delte ut Frivilligprisen som gikk til: 

Aase Lise Rød. Gratulerer så mye med Frivilligprisen 2019 Aase Lise. 
Nytt av året, Inspirasjonsprisen den gikk til: 

13 år gamle Tobias Sivertsen. Gratulerer så mye Tobias. 
Alle de nominerte til Frivilligprisen ble invitert på Park på middag. 
Tobias og mammaen Ellen ble invitert på Delmare på middag. 

To hyggelige kvelder. 

 

  
Foto: Jorge Kristiansen          Foto: Ellen Sivertsen 

 

Frivilligprisen 2019 gikk til Aase Lise Rød 

Inspirasjonsprisen gikk til Tobias Sivertsen. 



 

 

 

 
 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig familiestøtteprogram for 

småbarnsfamilier med minst 1 barn under skolealder.  
Frivillige familiekontakter besøker familier med ulike utfordringer, en gang per 

uke i 2 til 4 timer. 
Home-Start Familiekontakten har vært et tilbud i Sandefjord kommune siden 
2007. I mai 2019 ble det underskrevet en midlertidig samarbeidsavtale mellom 

Sandefjord Frivilligsentral og Sandefjord kommune om drift av Home-Start 
Familiekontakten for å prøve ut en annen organisering av konseptet HSF. Ny 

koordinator for HSF ble ansatt i 50% stilling, og startet opp i slutten av august 
2019. Avdelingen hadde da vært nede siden desember 2018. Grunnet dette 
oppholdet i tilbudet kan man ifølge Home-Start Familiekontakten Nasjonalt 

(HSFN) sammenligne ny koordinators oppgaver med å starte en ny avdeling. Å 
starte opp en ny HSF avdeling og å få den opp å gå, kan ta opptil 3 år. 

 
Ny koordinator hadde ingen veiledning i opplæring av stillingen og brukte den 
første tiden til å sette seg inn i arbeidet hun skulle utføre via lagret informasjon/ 

permer. Hun var på kurs av nye koordinatorer i oktober 2019.  Det tok litt tid før 
kontor med datautstyr var oppe og gikk.  

 
Status i januar 2019 var 11 frivillige familiekontakter i pause, som var klare for 
nytt oppdrag, og ca. 10 småbarnsfamilier på venteliste til å få hjelp av en 

familiekontakt. Ny koordinator har vært i kontakt med alle de frivillige i pause, 
men ingen ønsket nytt oppdrag/avtale. Koordinator har og kontaktet alle 

familiene, og 8 familier ønsker fortsatt å stå på venteliste.  

 

 



 

Det er opprettet kontakt med samarbeidspartnere. I første omgang et tett 
samarbeid med Sentrum Familiesenter. Det er og opprettet kontakt med 
barnevernet. Den største andelen av søknader/ familier på venteliste er familier 

som har tatt kontakt med HSF selv. Koordinator og samarbeidspartnere er enige 
om at for tiden foreslåes ikke HSF som et tilbud til nye familier som trenger 

støtte, da dette vil skape forventninger som foreløpig ikke kan innfris. 
Koordinator i 50% stilling regnes å kunne følge opp 10-15 samarbeidsavtaler i 

løpet av et år. 
Koordinator har hatt fokus den siste tiden på rekruttering/markedsføring av nye 
frivillige i sosiale medier, hovedsakelig rettet mot forberedelseskurs på 20 timer. 

Fra å være 13 interesserte frivillige var det i januar 7 påmeldte og 4 som til slutt 
startet på forberedelseskurset. 2 står igjen per dags dato. 

 
Etter HSF erklæringer om prinsipper og metoder skal alle de frivillige gjennomgå 
et forberedelseskurs som gir kunnskap og innsikt. De frivillige blir forberedt på 

utfordringer de kan møte som familiekontakt. Forberedelseskurset består av 20 
timer i bevisstgjøring av verdier og holdninger. HSF har utarbeidet en håndbok til 

forberedelseskurs med opplæringsmateriell. Koordinator utarbeider kursets 
innhold etter dette materiellet. 

 

 

 

 

 

Magiske hverdagsøyeblikk - 
medmenneske til medmenneske – 

 

 



 

 
GLIMT FRA ÅRET SOM HAR GÅTT. 

 

Våren 2019 fikk vi vinterutstyr for ca. kr. 400.000 fra Kiwanis. 

Tusen takk! 

  

 

Dag og Sigurd laget en oversiktelig 

utstyrsavdeling for oss på 

Utlånsentralen. 

Foto: Ann Kristin Saastad 

 

 

 

 

 

 
 



 

Eldri Tusvik Rosenlund sluttet hos oss. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Kristiansen ny Flyktningeguidekoordinator. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eve Unneberg er ansatt som koordinator i Home Start 

 

 

 

 

   

1.juni gikk Eldri av med AFP. 

En stor takk for den jobben du gjorde som 
flyktningguidekoordinator med mye 

engasjement for de flerkulturelle 
aktivitetene. 
Takk for alle de gode samtalene og 

meningsutvekslingene vi hadde. 
Lykke til videre Eldri! 

Velkommen som ny 
flyktningeguidekoordinator Jorge. 

Du har mange ideer om nye prosjekter og 
nye oppgaver. Mye energi som smitter 

over på alle. Engasjement er viktig i denne 
jobben og det har du. 
Blir spennende å jobbe sammen med deg 

og se hva vi får til. 

Velkommen som ny koordinator for 
Home Start Eve. Et nytt prosjekt som ble 
lagt under Frivilligsentralen fra 

1.september. Det er inngått en 
samarbeidsavtale med Sandefjord 

kommune. Du sitter med mye faglig 
kompetanse, og har mange gode ideer om 
hvordan Home Start kan komme opp igjen. 

Blir spennende å jobbe sammen med deg og 
se hva vi får til. 

I år kom Frivillighetsplan som er politisk 
forankret og gjelder fra 2019 – 2023. Dette 
er et verktøy som vi i Frivilligsentralen har 

etterlyst lenge. Nå er den her! 
Stokke, Andebu og Sandefjord 

Frivilligsentraler sendte inn et felles innspill 

og det kom med i sin helhet       

Frivilligsentralene er nevnt som viktige 
aktører og vi er allerede tatt med i 

forskjellige grupper. Veldig positivt. 



 

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud var på besøk og fikk info 

om Frivilligsentralen. 
  

Foto: Trygve Gjerstad 
 

Workshop: «Å gå fra det kjente til det ukjente, når 

kulturer møtes». 
 

Foto: Jorge Kristiansen 



 

FORD 12 seter: 

Ble hentet av Rangnar Johannessen,Vidar Andersen og  

Trygve Gjerstad. 

 
 

Mange møtte opp på sjøførmøte. 
 

 
                   Foto: Vidar Andersen 

 

 

Tusen takk til Mekonomen for veldig god service på bussene! 
 

 

http://www.mekonomen.no/


 

Stand på Felles Forum og Innflyttertreff. 

 
LOKALENE VÅRE ER POPULÆRE TIL MØTER OG TREFF PÅ KVELDENE. 

 
Egne aktiviteter 37 kvelder 

Lag og foreninger 27 kvelder 

Organisasjoner 137 kvelder 

Lokalene var i bruk  201 kvelder i 2019 

 
Tar vi et snitt på 6 personer hver gang så var det ca. 1206 personer som har 

benyttet lokalene våre på kveldstid i 2019.  

På dagtid er det mange frivillige som er i oppdrag og andre som kommer innom oss.  

 

 
                                                                                                                             Foto: Ragnar Johannessen 

Foto: Silke Wrede 
Jorge på stand sammen med Torbjørn fra Andebu 

 

Foto Silke Wrede 
Jorge deler ut info fra alle tre Frivilligsentralene 

 

 



 

Åpen dag på Frivilligsentralen 5.desember 

Mange tok turen innom i løpet av dagen til en prat, 

julekaker,kaffe og gløgg.Elling Hem underholdt. 
 

 

En fin markering av verdensdagen  

for frivillighet 5.desember. 

 

 
 

 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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, Gleditsch gården AS, Solvang 

legesenter, Tempo legesenter, Vestfold Fys. Medisin. 
 

Hjemmeside 
Sandefjord Frivilligsentral har laget hjemmeside, dere finner oss på: 

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. 

 

Frivillig.no: 
Sandefjord Frivilligsentral legger inn annonse der og får mye respons. 

 

Sandefjord blad: 
Avisa blir flittig brukt når vi ønsker å markedsføre nye tiltak. 

 

Brosjyrer / Info som ruller på TV i vinduet. 
Brosjyrer deles ut og informasjon om sentralen ruller på TV i vinduet vårt. 

 

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. 

 

 VI TAKKER ALLE SAMARBEIDSPARTNER I 2019 

FOR ET GODT SAMARBEIDE: 
 

Sandefjord kommune, Lag og foreninger som er eier av Sandefjord Frivilligsentral, Andebu 

Frivilligsentral, Frivilligsentralene i Vestfold, Stokke Frivilligsentral, LMS Sandefjord, 

Sentrene i Sandefjord, Nygård, Lunden, Ranvik Arbeidssenter, Bofellesskapene for personer 

med sykdommen demens, Hasle / Mobakken, Hvidtgården, Hjemmetjenestene, Byskolen, 

Sandefjord Voksenopplæring, Sandefjord Svømmehall, Sandefjord bibliotek, Kirkens 

Bymisjon, Røde Kors, Sandefjord videregåendeskole, Folkeakademiet Sandefjord, Sandefjord 

kunstforeningen, Sanitetsforeningene, NAV, Fønix, Folkehelseinstituttet, Nasjonalforeningen 

for folkehelse, Aktivitetsvenn i Stokke og Andebu. Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 

 

http://www.natteravn.no/


 

GAVER OG TILTILSKUDD FRA: 
• TORP Sandefjord lufthavn 

• «Fevang Klubben» 

• Sandefjord kommune 

• NAV Integrering. 

• Odd Gleditsch AS 

• Carlsen Fritzøe Handel AS 

• Losje Abaris 

• Loge 48 Færder (Odd Fellow) 

• Øvre Gokstad Utvikling AS 

• Anders Jahre Humanitære Stiftelse 

• Bess Jahres Stiftelse 

• Sandar Idrettslag 

• «Menn i Helse kull 4» 

• Sandefjord Loge fellesskap  

• Privatpersoner 

• Telefast AS 

• Tilskudd til frivillig arbeid innen Helse og sosial. 

• Minnegaver 
 

Vi takker på det hjerteligste for alle gaver og tilskudd 

som er gitt til Sandefjord Frivilligsentral i 2019! 

 

 
Elisabeth og Gjertrud ble invitert til Odd Fellow losjen v/ Trond Andersson.                                                                                         

Vi fikk en gave på kr. 25.000 til Natteravn og Utlånsentralen!  

 



 

Koronaviruset kom til Norge. 
 

 
 

12.mars ble Norge stengt ned. En uvirkelig situasjon for oss alle. 

Sandefjord Frivilligsentral måtte sette alle sine aktiviteter på vent.  

Hjemmekontor ble den nye arbeidssituasjonen, veldig uvant, men rutinene kom fort på 

plass. Det å treffe hverandre på Teams ble den nye møteplassen, etter hvert oppdaget 

vi at dette faktisk var et godt verktøy som sikkert kommer til å bli benyttet mye 

fremover, også når alt blir normalt igjen. 

Frivilligsentralene i Sandefjord var med i Styringsgruppa for frivillighet i kommunen 

som ble ledet av Frivillighetskoordinatoren Linda Linnestad. Vi var med på å lage 

beredskapsplan, rutiner og prosedyrer for aktiviteter som handlehjelp, hente medisiner, 

telefonvenn og data. Tilbudet har blitt benyttet av mange som selv ikke klarte å gå i 

butikken, apotek etc. 

Mange nye frivillige meldte seg og ønsket å bidra. 
 

 
                                                                                                                                   Foto: Linda Linnestad 

Silke Wrede fra Andebu, Stine Rofeldt fra Stokke og Elisabeth Fevang fra Sandefjord                               

har møte i Styringsgruppa på Teams. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 
 

 
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” 
 

 

 

 

 

 
Vidar Andersen           Elisabeth Fevang  

Styreleder            Daglig leder 

 

 

 

 
 
 
Møte mellom mennesker  
 

 
 



 

 

 

 

 

  


