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Åsgårdstrand sanitetsforening - Styrets årsberetning for 2020 

 
 
Styret for 2020 
Leder Kari Birkeland 
Nestleder Ingrid Øverby 
Sekretær Marit Nordstrøm 
Kasserer Anne Strøm 
Styremedlem Mai-Britt Loddengard 
Styremedlem Reidun Grelland (vikariert for Ellen Brodtkorb) 
Varamedlem Merete Døvle Larssen 
 
Verv utenom styret 
Revisor Torill B. Andersen 
Valgkomite Gunvor Lysell Sørebø, Marit Låhne Hansen 
Kjøkkenkomite Eli Borge Karlsen, Inger Marie Pedersen, Wenche Bondø, Kari Hermansen 
Kjøkkenkomite reserver Sidsel Røed, Mona Thoresen 
Kontakt med sykehjemmet Sigrun Sørensen 
 
 
På grunn av Covid-19 - viruset som rammet vårt land i mars 2020 med dets restriksjoner mot samlinger av 
større grupper – har aktiviteten i vår forening (samt NKS sentralt og på fylkesnivå) vært på lavgir og alle 
aktiviteter og møter etter vårt siste medlemsmøte i mars er blitt avlyst. Åsgårdstrand sykehjem stengte ned 
for besøk/aktiviteter så alle våre arrangementer ble derfor dessverre avlyst resten av året. 
 
Vi klarte imidlertid å gjennomføre vårt årlige salg av Fastelavn ris på Paletten i uke 8 samt at vi fikk 
arrangert kortreist pensjonisttur i august, før nye smittevernregler fra FHI satt en stopper for resterende 
aktiviteter. Det er kun våre Kløverturer og styremøter som er blitt gjennomført som normalt. 
 
Gevinster som er samlet inn og alt av strikketøy som er produsert er oppbevart til bruk på fremtidig basar. 
 
 
Møter/foredrag 
Det er i 2020 avholdt 3 medlemsmøter og 9 styremøter. 
 
Vi har hatt følgende foredrag på de 3 medlemsmøtene vi har avholdt i 2020: 
Januar: Foredrag av Cecilia Skavlan fra NKS` sekretariat om Lesevenn prosjektet. 
Februar: Info fra fylkesleder Ingrid Jevne Schmidt om hva som skjer i fylket. 
Mars: Foredrag av Rune Henningsen «Fettere i farfar og Shackletons fotspor til Syd-Georgia. 
 

I tillegg har vi deltatt på følgende i løpet av året: 

• NKS fylkeslag sine opplysningsmøter på Nestor i Melsomvik. I januar deltok vi med 2 representanter 
og i februar med 4 representanter. 

• Beredskapsmøte på Skjee stua med Merete Døvle Larssen som foredragsholder, her deltok vi med 4 
representanter. 

• Styret ved Kari og Ingrid deltok på møte med Åsgården skole i februar i forbindelse med oppstart av 
Lesevenn prosjektet. 
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• Under aktivitetsuka hos ÅIF i august har flere av våre medlemmer bidratt med kjøkkentjeneste. 
• Webinar om fastelavnsris og smitteverk i regi av NKS, her deltok 5 fra styret. 

 

Til informasjon så ble fylkesårsmøte i april avholdt digitalt. 

 

Andre aktiviteter 

Fastelavn 
Forberedelser/salg i uke 7/8 gikk som planlagt. Bjørkeris ble hentet på Fjugstadskogen med god hjelp av 
frivillige ektemenn i uke 4 og jobben med å binde/pynte hele 500 ris og 50 hjerter ble gjort unna i uke 7. 
Fastelavnsris ble solgt på Paletten i uke 8, og våre hjerter er mest populære.  Salget innbrakte oss et 
resultat på kr. 40 000. Nok et flott resultat og takk til alle som hjalp til. 
 
Pensjonisttur 
Det ble arrangert kortreist pensjonisttur til Lille kollen (Turid Stenersen) den 11. august. De 46 fremmøtte 
fikk servert pizza m/drikke og bløtkake/kaffe til dessert. Flott underholdning, sang og musikk av vår lokale 
trubadur Steinar Birkeland og Munch foredrag av Adelita Haukelidsæter.  En meget vellykket dag i 
praktfullt sommervær.  
 
Inspirasjonsdag 
I regi av NKS Vestfold og Telemark-Øst ble det arrangert inspirasjonsdag på Bakkenteigen 24. september 
med tema «Mat – Spis med oss». Fra styret deltok Kari og Reidun. 
 
Beredskapsgruppa – aktiviteter under Covid-19 
NKS sentralt har inngått en avtale med Orkla i forhold til bistand til permitterte og andre sårbare grupper 

under koronatiden, rundt utdeling av diverse produkter, som styres av fylkeslederne. I den anledning har 

Beredskapsgruppa v/Merete vært involvert og koordinert bistand fra vår forening i samarbeid med 

Falkensten og Borre Sanitetsforening.   

 

I tillegg til denne aktiviteten har også flere av våre medlemmer bidratt som beredskapsvakter på 

Braarudåsen i høst. 

 

Sykehjemmet 
Våre årlige aktiviteter på sykehjemmet ble dessverre heller ikke slik det normalt skulle bli. Før 
nedstengning i mars rakk være medlemmer å bidra i aktiviteter som bingo og vaffelsteking, samt at vår nye 
besøkshund Simba fikk deltatt 1 gang. 
 
Vi har også vært på sykehjemmet sammen med Kiwanis og tent utendørs juletrelys til glede og hygge for 
beboerne. Foreningene gikk i sammen og kjøpte inn ekstra lyssett til en kostand på kr 2500. Stor takk ble 
mottatt fra sykehjemmet som satt stor pris på tiltaket og gaven. 
 
Juleblomst til alenebeboere 
Årets tradisjon, der vi hvert år deler ut julestjerner til aleneboere over 75 år i Åsgårdstrand. I år leverte våre 
flinke sanitetskvinner ut 87 julestjerner til glede for givere og mottakere. 
 
Kløverturer 
Det er blitt arrangert Kløverturer hver mandag kl. 18 i løpet av vår/høst så lenge føreforholdene er på vår 
side (kl. 11 da høstmørket kom). Turene har sine trofaste deltagere med oppmøte på 10-12 pr. tur. 
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Kløverturene har i tillegg til på kryss og tvers i Åsgårdstrand tatt oss til Karljohansvern med Aase som guide, 
til Berg med Svein Bugge som guide, besøkt Skjærgaarden gartneri, Galleri verftsporten på Karljohansvern 
og Fuglekassestien på Brekke. 
 
Ressursvenn 
Foreningen vår har fått på plass en ny basisaktivitet, Ressursvenn. Vi er så heldige at en av våre 
medlemmer har sagt ja til å bidra i denne aktiviteten. 
 
Om prosjektet i regi av NKS: «Ressursvenn» der kobler vi en voldsutsatt kvinne med en frivillig i den sårbare 
fasen etter brudd og utflytting fra krisesenter. En frivillig ressursvenn skal være en støttespiller og et 
medmenneske i denne perioden, og målet med prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal ende opp 
tilbake hos overgriper. 
 
 
Følgende bidrag/gaver gitt i 2020: 
Borre Allsport: kr. 5 000 
Fond NKS: kr. 26 000 
Min dag i dag: kr. 4 000 
TV aksjonen 2020: kr. 5 000 
Prosjekt Etiopia: kr. 3 000 
WAHE korona: kr. 3 000 
Bidrag flyktningekvinner: kr. 2 500 
Bidrag solskjerming Krisesenteret: kr. 5 000 
Gave 10 års jubileum Sykehjemmet: kr. 3 000 
Juletrelys Sykehjemmet: kr 1 500 
 
Våre medlemsmøter som avholdes på Åsgårdstrand sykehjem 2. tirsdag i hver måned, er i 2020 avholdt 
januar - mars. Disse tre medlemsmøtene har i år innbragt oss kr. 6 687. 
 
Vi i Åsgårdstrand sanitetsforening er heldige som stadig får nye medlemmer, pr. 31.12.19 teller vi 176.  

 
Resultat for 2020 viser et overskudd på kr.  61.412.  
 
 
 
 
 
Januar 2021 
Styret i Åsgårdstrand sanitetsforening 


