ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING
ÅRSBERETNING 2013

Styret for 2013
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Varamedlem
Hus komité

Revisor
Valgkomite

Reidun Grelland
Solveig Hansen
Solveig Hansen
Anne Marie (Mia) Eriksen
Ellynor Bredesen
Brita Holmøy
Dagny Opthun
Aase Kristiansen
Vigdis Røkaas
Sigrun Sørensen
Synnøve Skotte Hansen
Sissel Røed
Bjørg Ranheim
Tove Skog
Kari Birkeland

Det er avholdt 9 medlemsmøter og 9 styremøter.
Vi har hatt underholdning/foredrag på alle medlemsmøtene.
På NKS fylkeslags opplysningsmøter i mars og oktober har vi deltatt.
Reidun Grelland og Mia Eriksen representerte vår forening på fylkesårsmøte 27. april på
Rica Hotell i Sandefjord. Vår forening stilte med 4 damer på Kvinnehelsedagen (NKS) i Oslo.

AKTIVITETER I 2013:


Hentet bjørkeris hos Henriksen på Adal med hjelp av mange frivillige ektemenn.
Bandt fastelavnsris og pyntet med fjær på Bakkåsen skole 2. februar.
Takk til alle som hjalp til!
Solgt ris på Paletten i uka før fastelavn og salget innbrakte ca. 22.000 kroner.
Et flott resultat.



18. mars hadde vi 1.hjelpskurs for 6. klasse ved Åsgården skole, som holdt til på KJV i
påvente av ny skole. Vi hadde leid inn instruktør fra Røde Kors i Horten og det ble serverte
brus og hvetestang til fornøyde elever.
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Vår årlige basar gikk av stabelen på Åsgårdstrand eldresenter 13. april.
Loddsalget på Paletten i forkant innbrakte til sammen ca. 25.000 kroner.
Vi takker alle givere i nærmiljøet for flotte gevinster og alle som tar lodder og støtter oss i
vårt arbeid.



Det ble solgt maiblomster på Paletten 26. og 27. april, noe som innbragte ca. 2.000 kroner.



Hilda Andersen og Vigdis Røkaas deltok på hyggeweekend på Norsk Senter for
Seniorutvikling i Melsomvik 10. – 13.mai. De var veldig fornøyde med oppholdet.



13. august hadde vi pensjonist-tur til Hvalerøyene og Gamlebyen i Fredrikstad. 42 glade og
forventningsfulle pensjonister var med oss. Vi hadde en flott tur i strålende vær. Turen over
Hvalerøyene var fantastisk. Vi avsluttet med middag på Majorens Kro og Stue i Gamlebyen.
En begivenhetsrik dag med UNIBUSS TUR.



7. desember solgte vi sokker, votter og mye annet som våre medlemmer har strikket i løpet av
året. Det ble et imponerende resultat på ca.10.000 kroner. Takk til dere alle.



Medlemsmøte med julemiddag og mye hygge ble avholdt 10.desember. Kaffe og konfekt ble
servert mens praten gikk lystig. Lisbeth Fevang spilte piano og kjente og kjære julesanger
klang flott.



Vi har fortsatt fotpleie på Eldresenteret annenhver torsdag med godkjent forpleier.



Vaffelsteking hver onsdag på Sykehjemmet.



Bingo på Sykehjemmet hver 1. mandag i måneden.



Vi er 8 medlemmer som er med i vaktturnusen på varmtvannsbassenget på Gannestad.



Vi har også hjulpet til med div. arrangementer på Sykehjemmet og på Eldresenteret.



Flere av medlemmene deltok på Jentebølgen som gikk i Tønsberg.

2|Page

DIVERSE GAVER:


Eldresenteret fikk 2.000 kroner i julegave



NKS Fonds fikk 20.000 kroner.



Vi gir julestjerner til aleneboende over 75 år i Åsgårdstrand, og i år leverte vi ca. 80
julestjerner til glede for mottakere og givere.



Vi holder våre medlemsmøter på Eldresenteret 2.tirsdag i måneden og vi er i overkant av 30
medlemmer hver gang.
Vi takker Berit og Wenche ved Eldresenteret for godt samarbeid.

ANNET:


Medlemmer som gikk bort i 2013 er:
Gerd Olsen, Solveig Tidemansen, Anna Mjelva, Gerd Book og Ranveig Persen.



Vi er nå 98 medlemmer, noe som er 5 flere enn i 2012



Overskudd for 2013 er på kr. 29.371 kroner.

Åsgårdstrand Sanitetsforening
Solveig Hansen
sekretær
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