
ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING 
ÅRSBERETNING 2014 
 
 
 
Styret for 2014: 
 
Leder   Reidun Grelland 
Nestleder  Solveig Hansen 
Sekretær  Kari Birkeland 
Kasserer  Anne Marie (Mia) Eriksen 
Styremedlem  Aase Kristiansen 
Styremedlem  Vigdis Røkaas 
Styremedlem  Sigrun Sørensen 
Varamedlem  Karin Guran Hansen 
Hus komite  Eli B. Karlsen 
   Tora Pettersen 
   Synnøve Skotte Hansen 
   Sidsel Røed 
Valgkomite  Tove Skog 
   Elin Sølvi Eriksen 
Revisor   Bjørg Ranheim 
 
Det er avholdt 9 medlemsmøter og 10 styremøter. 
Vi har hatt underholdning /foredrag på alle medlemsmøtene. 
 
Vi har deltatt på NKS fylkeslag opplysningsmøte i mars og oktober . 
 
Reidun Grelland og Mia Eriksen representerte vår forening på fylkesårsmøte i Horten. 
 
Vår forening deltok med 7 damer på Kvinnehelsedagen i Oslo 22. mars. 
 
ANDRE AKTIVITETER I 2014: 
 
Hentet bjørkeris hos Henriksen på Adal med hjelp av frivillige ektemenn. 
Bandt fastlavnsris og pyntet med fjær på Bakkåsen skole lørdag 21. februar. 
Takk til alle som hjalp til. 
Solgte ris på Paletten i uka før fastelavn og salget innbrakte kr. 21.614,- 
Et flott resultat. 
 
19. mars hadde vi førstehjelpskurs for 6. klasse på Åsgården skole. Vi leide inn 2 instruktører  
Fra Horten røde kors.  I pausen ble elevene servert saft og frukt av tre sanitetskvinner. 
 
Vår årlige basar gikk av stabelen på Åsgårdstrand eldresenter 5. april og med loddsalg i forkant på 
Paletten innbrakte det til sammen kr. 23.630,-. Vi takker alle givere i nærmiljøet for flotte gevinster 
og alle som støtter oss ved kjøp av lodder. 
 
Det ble solgt maiblomster i april for kr. 2.447,- 
 
Sigrun Sørensen og Inger Marie Pedersen deltok på hyggeweekend på Norsk senter for 
seniorutvikling i Melsomvik 9. – 11. Mai.  De satte stor pris på oppholdet. 



12. august arrangerte vi pensjonist tur til Eidsvoll og tohundre års feiring av grunnloven. 
Leder ønsket 44 forventningsfulle pensjonister velkommen i en flott turbuss fra UNI BUSS. 
Første stopp var på Marche Kjeldstad, der vi fikk vi servert nydelig lunsj før turen gikk til målet. 
 På Eidsvoll fikk vi en innholdsrik omvisning før vi kunne se oss litt rundt på egen hånd. På hjemveien 
stoppet vi på Olavsgård og fikk servert deilig middag. Alle var enige om at det var en flott tur. 
 
29. oktober arrangerte vi et stormøte i Horten sammen med Borre og Falkensten sanitetsforening 
med tema: Vold mot eldre. Det kom ca. 50 personer til møtet som var meget vellykket. 
 
6. desember hadde vi sokkesalg på Paletten. Sokker og votter som våre medlemmer hadde strikket i 
løpet av året ble solgt og innbrakte kr. 12.440,-. Takk til dere alle! 
 
9. desember ble medlemsmøte med julemiddag avholdt. Vi koste oss med julemat og sang julesanger 
med god hjelp av Lisbeth på piano.  
 
Vi har fortsatt fotpleie på Eldresenteret annenhver torsdag med godkjent fotpleier. 
 
Vaffelsteking og servering på Sykehjemmet hver onsdag formiddag. 
 
Bingo på Sykehjemmet hver 1. mandag i måneden. 
 
Vi har 8 medlemmer som er i vakt turnus på varmtvannsbassenget på Gannestad. 
 
Vi har stilt opp med hjelp ved diverse arrangementer på Sykehjemmet og Eldresenteret. 
 
Arrangerer gå-turer hver mandag kl.18 hvis føret tillater det. 
 
DIVERSE GAVER: 

 Eldresenteret fikk kr. 2000,- 

 NKS fond kr. 23.500,- 

 Veilednings senter for pårørende til rusavhengige fikk kr. 2000,- 

 Sykehjemmet fikk kr. 2.750,- til mikrofoner og høyttalere. Dette var et spleisedag med 
Kiwanis Club Åsgårdstrand. 

 Vi gir julestjerner til aleneboere over 75 år i Åsgårdstrand og i 2014 leverte vi ca. 75 blomster 
til glede for givere og mottakere. 

 
Vi avholder våre medlemsmøter på Eldresenteret 2.tirsdag i måneden og det har vært ca. 35 
medlemmer på møtene. 
Vi takker Berit og Wenche ved Eldresenteret for godt samarbeid. 
 
Medlemmer som gikk bort i 2014 er: 
Kate Elisabeth Jacobsen. 
 
Vi teller nå 106 medlemmer noe som er 8 flere enn året før. 
 
Overskudd for 2014 er på kr. 33.059,02 
 
Kari Birkeland 
Sekretær 


