
 
 

ÅRSBERETNING  
FOR ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING 2012 

 
Styret for 2012 

Leder   Reidun Grelland 

Nestleder Solveig Hansen 
Sekretær Solveig Hansen 

Kasserer Anne Marie (Mia) Eriksen 

Styremedlem Ellynor Bredesen 

Styremedlem Brita Holmøy 
Styremedlem Dagny Opthun 

Varamedlem Aase Kristiansen 

 
Kjøkkenkomité 

Vigdis Røkaas 

Sigrun Sørensen 
Synnøve Skotte Hansen 

Hilda Andersen 

 

Valgkomité 
Tove Skog 

Kari Birkeland 

 
Revisor 

Torill Bakke Andersen 

 

 
Det er avholdt 9 styremøter og 9 medlemsmøter hvor vi har hatt forskjellig underholdning/foredrag på 

medlemsmøtene. 

 

Vi har deltatt på NKS fylkeslags opplysningsmøter i mars og oktober.  
På åpent opplysningsmøte om «Vold i nære relasjoner» som ble holdt på Sykehuset i Vestfold var flere 

medlemmer tilstede. 

Reidun Grelland og Mia Eriksen representerte vår forening på fylkesårsmøte 2. – 3. juni på Oseberg Hotell, 
Tønsberg. 

 

 

Andre aktiviteter i løpet av 2012: 
Vi hentet ris i Fjugstadskogen  med hjelp fra flere snille ektemenn. Risa ble pyntet med fjær på Bakkåsen skole 

10. februar. Mange flinke damer var med. Takk til alle sammen. 

Salget foregikk i Paletten 13.-18. februar og vi fikk inn vel 19.000 kroner.  
Flott resultat ! 

 

Vår årlige basar ble avholdt 24. mars på Åsgårdstrand Eldresenter. Vi solgte lodder på Paletten i forveien og fikk 
inn ca 22.000 kroner. 

Nok et flott resultat ! 

Gevinstene får vi fra gavmilde givere i nærmiljøet og fra mange av våre medlemmer. Tusen takk til alle som 

sponser oss med flotte gevinster. 
 

Vi hadde 1.hjelpskurs for 6. klasse fra Åsgården skole som fortsatt holdt til ved Klokkeråsen skole. Dette er et 

samarbeid med Røde Kors. Det ble servert hvetestenger og brus til 33 elever. Alle var fornøyde og de takket for 
en hyggelig dag. 

 

11.-13. mai var Anne Lise Bergmann og Lisse Nilsen gjester ved Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik. 
De var veldig fornøyde med oppholdet. 

 



 
 

Solgte maiblomster 27. april for ca 1.800 kroner. 

 
Superlangdagen i Horten 5. juli hadde vi et samarbeide med Borre og Falkensten sanitetsforeninger.  

Vi solgte vafler og kaffe og inntektene av salget gikk til drift av varmtvannsbassenget på Gannestad. 

 
Vår årlige pensjonisttur  i august gikk i år til Oslo.  40 glade deltakere var med. Første stopp var på Masche i Lier 

for kaffe og rundstykker, før vi fortsatte til Oslo og Kunstindustrimuseet. Vi ble guidet gjennom « Kongelige 

reiser 1905 – 2005».  På hjemveien spiste vi middag hos Fruene Haugestad i Lier. Nydelig kortreist mat og litt 
historikk om stedet vi spiste på fra daglig leder som selv var sanitetskvinne. Blide og fornøyde deltakere takket 

for en interessant og fin tur.  

 

Første lørdagen i desember hadde vi sokke - og strikkesalg på Paletten. 
Over 9.000 kroner netto ble det, da alt vi selger er gaver fra flittige medlemmer. 

Strålende. 

 
Tusen takk for pengene, kr 17.374 som vi fikk fra Turis Beckers begravelse. 

 

 
Vi har gitt 10.000 kroner til Borre sanitetsforenings 100 årsjubileum. 

Leder Reidun  som var invitert og deltok i flott feiring av en sprek 100 åring. 

 

Julegave ble gitt til Eldresenteret på kr 2.000. 
NKS Fonds kr 18.500. 

Julestjerner til eneboende over 75 år ble levert i år også. Vi leverte 79 julestjerner, en veldig koselig handling for 

de av medlemmene som leverer blomstene. 
 

Overskudd i 2012 er på vel 45.000 kroner. 

 

Medlemsmøte med julemiddag og dessert ble avholdt 11. desember. Kaffe og konfekt ble også servert mens 
praten gikk livlig blant 40 feststemte damer. Vi sang kjente og kjære julesanger og Lisbeth Fevang 

akkompagnerte på piano. Alt i alt, en vellykket kveld. 

 
Andre aktiviteter i 2012: 

Fotpleie på Eldresenteret annenhver torsdag. 

Vaffelsteking på Sykehjemmet hver tirsdag. 
Bingo på Sykehjemmet 1. mandagen i måneden. 

8 medlemmer er med i vaktturnusen på varmtvannsbassenget på Gannestad. 

 

Avdøde medlemmer i 2012: 
Maren Gran, Hjørdis Josefine Auensen, Hjørdis Gjelsås, Turid Margareth Becher, «Bitte» Anne Elisabeth 

Sæterlid og Ingerid Bjering. 

 
Vi har fått 4 nye medlemmer,  4 har meldt seg ut og 6 er døde. 

31.12.2012 var vi 91 aktive og 2 støttemedlemmer til sammen 93 medlemmer. 

 
Vi holder våre medlemsmøter på Eldresenteret 2. tirsdagen i måneden og er ca 25 medlemmer tilstede på hvert 

møte. 

 

 
Vi takker for godt samarbeide med Eldresenteret. 

 

 
Solveig Hansen      Dagny Opthun 

Sekretær      Styremedlem 

 

  


