ÅSGÅRDSTRAND SANITETSFORENING

ÅRSBERETNING 2017
Styret for 2017:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Hus komite

Valgkomite
Revisor

Ragnhild Evensen
Kari Birkeland
Anne Marie (Mia) Eriksen
Ingrid Øverby
Aase Fuhlendorf
Elin Sølvi Eriksen
Anne Strøm
Eli B. Karlsen
Inger Marie Pedersen
Mona Thoresen
Sidsel Røed
Kari Aske Hansen
Gunnvor Sørebø
Bjørg Ranheim

Det er avholdt 9 medlemsmøter og 1 fellesmøte med Borre + 8 styremøter.
Vi har hatt underholdning /foredrag på alle medlemsmøtene.
Ragnhild og Ingrid deltok på utdeling av Fredrikke prisen.
Vi har deltatt på NKS fylkeslag opplysningsmøter med 3 representanter i mars og 1 i oktober.
Ragnhild, Elin Sølvi og Ingrid representerte vår forening på fylkesårsmøte på Nestor i Melsomvik.
Vår forening deltok med 17 damer på Kvinnehelsedagen i Oslo i mars. Falkensten arrangerte felles
tur for foreningene med buss og middag på restaurant Ekeberg.
I russeprosjektet ble vi tildelt Greveskogen videregående, der vi delte ut bags til ca. 288 russ.
Elin Sølvi holdt vi en appell til ungdommene.
Vi arrangerte, sammen med Borre og Falkensten sanitetsforening, stormøte på Publicom scene i
september med fokus på skjønnhetstyranniet. Marta Breen var innleid som foredragsholder.
Ragnhild har vært på lederopplæringskurs på Gardemoen.

ANDRE AKTIVITETER I 2017:
Hentet bjørkeris på Adal med hjelp av frivillige ektemenn 11. februar
Bandt fastelavnsris og pyntet med fjær på Bakkeåsen skole lørdag 18.februar. Vi lagde 500 ris og 50
hjerter.
Takk til alle som hjalp til.
Solgte ris på Paletten og Barkåker i uka før fastelavn og salget innbrakte netto kr. 37.774,Et flott resultat.
Vår årlige basar gikk av stabelen på Åsgårdstrand eldresenter 1. april og med loddsalg i forkant på
Paletten innbrakte det til sammen netto kr. 26.500,-. 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.1887,Nestor uke i Melsomvik, vi representerte med Mona Thoresen som betalte selv, Aase Fullendorf og
Gunnvor Sørebø ble dekt av foreningen, de var meget fornøyd med oppholdet.
8.august arrangerte vi pensjonist tur til Hadeland glassverk med Høves bussreiser, det ble det en
fantastisk dag i nydelig vær for de 43 som var påmeldt.
Det ble servert kaffe og boller i bussen, 2 retters lunsj på Hadeland glassverk før kåseri om
glassverkets historie. Hjemturen gikk via Bygdøy og kafe Arkadia, der fikk vi servert 3 retters middag.
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. I forkant hadde vi to
arbeidsmøter på Eldresentret hvor vi strikket julepynt og bandt kranser.
9. Desember hadde vi sokkesalg på Paletten. Sokker og votter som våre medlemmer hadde strikket i
løpet av året ble solgt og innbrakte netto kr. 13.892,-Takk til dere alle for flott innsats.
12. Desember avholdt vi vår årlige julemiddag. Leder ønsket velkommen før det dukket opp 3 søte
små Lucia-er 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 på fotpleie 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 31 arrangementer og 7 utflukter på sykehjemmet.
Arrangerer Kløver turer hver mandag kl.18 i den lyse årstid. Vi har kjøpt inn refleksvester med logo,
sitteunderlag, førstehjelpspute, staver og hodelykter. Det har vært veldig positivt oppmøte. Vi har
mottatt kr. 35.000,- til Kløvertur fra NKS.
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.

GITT DIVERSE GAVER:
Etiopia prosjektet fikk kr. 3000
Sykehjemmet fikk kr. 2000,- til utsmykking av bilder.
NKS fond kr.30.000,Russeprosjekt kr. 3000,Vi gir julestjerner til aleneboere over 75 år i Åsgårdstrand og i 2017 leverte vi ca. 97 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 135 medlemmer.
Vi vervet 9 nye medlemmer i 2017.
Overskudd for 2017 er kr. 43.266.46

Åsgårdstrand 13.Februar 2018
Kari Birkeland
Sekretær.

