
ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING  
ÅRSBERETNING 2016 

 
 
Styret for 2016: 
 
Leder   Ragnhild Evensen 
Nestleder  Sigrun Sørensen 
Sekretær  Kari Birkeland 
Kasserer  Anne Marie (Mia) Eriksen 
Styremedlem  Ingrid Øverby 
Styremedlem  Solveig Hansen 
Varamedlem  Elin Sølvi Eriksen 
Hus komite  Eli B. Karlsen 
   Tora Pettersen 
   Synnøve Skotte Hansen 
   Sidsel Røed 
Valgkomite  Aase Tronstad 
   Sidsel Røed  
Revisor   Bjørg Ranheim 
 
Det er avholdt 8 medlemsmøter og 9 styremøter. 
På oktober møte arrangerte vi busstur til Det gule galleri i Stavern og så på Etiopia utstilling. 
Vi har hatt underholdning /foredrag på alle medlemsmøtene. 
 
Vi har deltatt på NKS fylkeslag opplysningsmøter i mars og oktober. 
 
Ragnhild og Sigrun representerte vår forening på fylkesårsmøte på Nestor  
i Melsomvik . 
 
Vår forening deltok med 12 damer på Kvinnehelsedagen i Oslo i mars. 
 
Vi har deltatt på informasjonsmøte vedr.  Nettsider for lokale foreninger og russeprosjektet; Jeg tar 
ansvar. 
 
I russeprosjektet ble vi tildelt Wang videregående skole, der vi pakket og delte ut bags til ca. 80 russ. 
Sammen med Incestsenteret holdt vi en appell til ungdommene. 
 
I februar hadde NKS 120 års jubileum og vi feiret oss selv på Horten bibliotek sammen med 
Falkensten og Borre sanitetsforening. 
 
Vi arrangerte stormøte på Publicom scene i september med fokus på skjønnhetstyranniet, det også i 
samvær med Falkensten og Borre. 
 
NKS hadde regionalsamling 4-6. November i Tønsberg, vi deltok med 1 representant. 
 
 
ANDRE AKTIVITETER I 2016: 
 
Hentet bjørkeris hos Bøen Huseklepp med hjelp av frivillige ektemenn 29. januar. 
Bandt fastelavnsris og pyntet med fjær på Bakkeåsen skole lørdag 30. januar 



Takk til alle som hjalp til. 
Solgte ris på Paletten i uka før fastelavn og salget innbrakte kr. 28.455,- 
Et flott resultat. 
 
 
29.mars hadde vi førstehjelpskurs for 6. klasse på Åsgården skole. Vi leide inn 1 instruktør 
fra Horten røde kors.  I pausen ble elevene servert saft og frukt av tre sanitetskvinner. 
 
Vår årlige basar gikk av stabelen på Åsgårdstrand eldresenter 9. april og med loddsalg i forkant på 
Paletten innbrakte det til sammen kr.23.612,80 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. 2452,- 
 
Nestor uke i Melsomvik, vi sendte 2 representanter som var meget fornøyd med oppholdet. 
 
9. august arrangerte vi pensjonist tur til Oslo, med guidet tur på slottet og rådhuset. 
Sigrun ønsket 44 deltagere velkommen om bord i en flott turbuss fra UNI buss. Første stopp var 
Marche Lier, der ble vi servert rundstykker og kaffe. Buss sjåføren tok en ekstra tur innom Bygdøy og 
en liten sightseeing i Oslo før vi ankom slottet. Etter en meget vellykket guidet omvisning gikk turen 
til rådhuset der vi ble servert hele norgeshistorien på en imponerende måte. Så var tiden inne for et 
godt måltid hos Rorbua på Aker brygge. Det ble servert viltgryte med tilbehør og lofotpiker til 
dessert. 
Gode og mette satte vi nesa hjemover og alle var enige om at det var en flott innholdsrik tur. 
 
 
Første adventshelg deltok vi på julemarked i Kiwanis lokaler med sokkesalg. 
6. Desember hadde vi sokkesalg på Paletten. Sokker og votter som våre medlemmer hadde strikket i 
løpet av året ble solgt og innbrakte kr.10.251,62. Takk til dere alle for flott innsats. 
 
13. Desember på Lucia dagen avholdt vi vår årlige julemiddag. Leder ønsket velkommen og fortalte 
litt om hvorfor vi feirer Lucia dagen. Det dukket opp 2 søte små Luciaer som sang nydelig for oss før 
det ble det servert nydelig julemat og rødvin.  
Vi sang julesanger med god hjelp av Lisbeth på piano.  
 
Vi har fortsatt vakter på fotpleien på Eldresenteret annenhver torsdag med godkjent fotterapeut.   
 
Vaffelsteking og servering på Sykehjemmet hver onsdag formiddag. 
 
Bingo på Sykehjemmet hver 1. mandag i måneden. 
 
Vi har stilt opp med hjelp ved diverse arrangementer på Sykehjemmet og Eldresenteret. 
 
Arrangerer Kløver turer hver mandag kl.18 i den lyse årstid. Vi har kjøpt inn refleksvester med logo og 
det har vært veldig positivt oppmøte. 
 
Vestfold Fylkesstyre har fått egen nettside hvor vi er synlige med vår forening og våre aktiviteter. 
 
Vi har opprettet vår egen facebookside hvor all informasjon blir postet. 
 
Vi har samlet inn klær og gitt til flyktninger. 
 



 
 
 
 
 
 
GITT DIVERSE GAVER: 
 
Etiopia prosjektet fikk kr. 3000 x 2 (ble ikke betalt inn 2015) 
 
Flyktninger i Syria fikk kr. 1000,- 
 
Eldresenteret fikk kr. 2000,- 
 
NKS fond kr.30.000,- 
 
INNKOMNE GAVER: 
 
Vi har arvet kr. 50.000,- fra Knut Neergård 
  
Vi gir julestjerner til aleneboere over 75 år i Åsgårdstrand og i 2016 leverte vi ca. 85 blomster til glede 
for givere og mottakere.  
 
Vi avholder våre medlemsmøter på Eldresenteret 2.tirsdag i måneden og det har vært ca. 40-45 
medlemmer på møtene. 
Vi takker Wenche og Anne Marit ved Eldresenteret for godt samarbeid. 
 
 
Vi teller nå 120 betalte medlemmer. Vi vervet 24 nye medlemmer i 2016 og 5 meldte seg ut. 
 
Overskudd for 2016 er kr.48.337 
 
Åsgårdstrand 2. Februar 2016 
 
Kari Birkeland 
Sekretær. 
 


