
Hvorfor være frivillig?
Å være frivillig er en flott måte 
å bidra til samfunnet, lære nye 
ting og få nye venner. Og det er 
veldig mye forskjellig man kan 
gjøre som frivillig!
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Endelig er frivillighetens år 2022 her 
og dette skal feires av frivillige, med-
lemmer, organisasjoner, kommunen, 
næringsliv og alle andre både nasjonalt 
og lokalt.

I Sandefjord er det satt opp egen arbeids-
gruppe som jobber med frivillighetens 
år 2022 med 13 ulike deltagere fra lag/
foreninger, ulike råd og kommunen. Har 
du gått rundt med tanken på at du kunne 
tenke deg å være frivillig, men ikke vet 
helt hva du ønsker å gjøre vil du få noen 
ideer her.

Er du allerede frivillig eller bare har lyst 
å være med på feiringen, her kommer 
det noen tips:

Vis at dere er med på feiringen 
Bruk verktøykassen og last ned de offisi-
elle logoene for å markere at dere feirer 
2022 som frivillig eller organisasjon. 
Disse kan legges ut på sosiale medier, 
nettsider og andre relevante kanaler. 
Hjelp oss å bli en samlet stemme som 
markerer 2022.
Gå inn på: www.frivillighetensar.no

Bli med på VÅR DAG
Velg deres VÅR DAG, planlegg arrange-
menter, la lokallagene søke penger i den 
offisielle støtteordningen og vær med på 
å male Norge i organisasjonenes farger i 
hele 2022.

Mobiliser lokallagene
Hvis dere er en sentral organisasjon med 
mange lokallag og foreninger som er 
medlem er dette en super mulighet til å 
samle og mobilisere! Lag møteplasser på 
tvers av lag og hjelp oss å kommunisere 
festen i 2022.

Gjør noe spesielt
Det er regjeringen som har vedtatt at det 
er Frivillighetens år i 2022 – det er en opp-
fordring til å gjøre noe helt spesielt dette 
året. Har dere vanligvis et årlig arrange-
ment? Gjør det enda større dette året, og 
sett de frivillige i sentrum! 

Ta gjerne kontakt om dere /du ønsker å 
vite mer:
linlin@sandefjord.kommune.no

Bakerst fra venstre: Wenche Helgesen, Faten Lubani, Anne Sofie Rønningen, Linde Maria Bratterud
Foran fra venstre: Linda Linnestad, Gerd Daleng, Stine Rofeldt, Ragnar Klavenes
Ikke tilstede på bildet: Silke Wrede, Sunniva Straand Rørvik, Lisbeth Turton Wasbråten, Hanna Stensrud Thorød

Frivillighetens år 2022
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Bli frivillig!
«Det du kan er det andre trenger. Og frivillig innsats 
bidrar til egen trivsel, læring og kvalifikasjon.»

ANDEBU FRIVILLIGSENTRAL
Andebu frivilligsentral ble dannet i 2002. Siden 2018 holder den til i 
ærverdige Andebu herredshus. Frivilligsentralen har en sentral rolle i 
forhold til et møtested for alle på Andebu herredshus, dette sammen 
med frisklivssentralen og flere aktører.  Herredshuset brukes også av 
lokale lag og foreninger til aktivitet og møtevirksomhet. Vi samarbeider 
med skolene, barnehagene, eldresentrene, lag og foreninger og flere 
aktører ift frivillighet og aktiviteter. 

Frivillighetens år 2022
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Det er mulig å engasjere seg i og delta på faste aktiviteter i Andebu fri-
villigsentral, på herredshuset og i nærmiljøene i regi av frivillige eller 
få hjelp av frivillige som:

Ulike aldersgrupper:
 z Kaffe & prat 2 x i uken
 z Datahjelp/ - cafe
 z Fotobokgruppe
 z Slektsgranskning
 z Bowls 
 z En til en tjenester som handlehjelp
 z Sosiale aktiviteter som tur-/ aktivitetsvenn
 z Praktiske oppgaver som snømåking, gressklipp
 z Trening for ulike aldersgrupper 

Gratis utlån av fritidsutstyr
 z Gratis utlån av petanque-kuler for spill påpetanque - banene i 
Andebu ved Møylandsenteret og busstasjonen

 z Gratis utlån av redningsvester. 

 z Det skal snart opprettes en «Utlånssentralen BUA Andebu» 
 for gratis utlån av fritidsutstyr. 

Barn og unge
 z Trille- og barselgruppe
 z Ungdomsklubben «Morella» for 5.-6. og 7.-10. trinn
 z Mekkeklubben for ungdommer
 z Gratis utdeling av matposer til barnefamilier
 z Gratis klesbyttestasjon på Andebu helsestasjon
 z Grøtservering på ungdomsskolen
 z Le(k)sehjelp på barneskolen

Frivillighetens år 2022
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Samarbeidsprosjekter 
 z Aktiviteter i boligene i Skjeggerødveien
 z Gjenbruksbutikk i Kodal
 z Arbeidsgruppe rundt et sti-prosjekt der vi samarbeider tett.
 z Aktiviteter på Andebu bo- og behandlingssenter 
 z Aktiviteter på Møylandssenteret

Frivillighet i Sandefjord og Vestfold
 z Samarbeid med de 2 andre frivilligsentralene i Sandefjord (Sandefjord by   

 og Stokke) om felles prosjekter som f.eks. «Aktivitetsvenn» for mennesker   
 med diagnosen demens og med Vestfolds frivilligsentraler.

 z Under koronapandemien har lederne av de tre frivilligsentralene vært med   
 i kommunens styringsgruppe for koordinering av frivillighet under pandemien. 

 z Sandefjord kommune har en frivilligplan der Frivilligsentralene har en sentral plass. 

 z Det er også etablert et Frivilligråd der frivilligsentralene har en representant inn.

Arbeidsgrupper
Frivilligsentralene er med i arbeidsgrupper i kommunen og samarbeider om ulike 
prosjekter som «Aldersvennlig lokalsamfunn», «Demensvennlig lokalsamfunn», 
«Beste årgang» - kurs, «Aksjon eldresikkerhet»/ strøbøtteaksjon, 
Frivillighetens år 2022, m.m.

Velkommen inn i et hyggelig fellesskap på Andebu frivilligsentral.

Vi ønsker flere frivillige velkommen
På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene 
avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss, 
kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig 
for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser. 

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. 
Du inngår ingen langsiktig avtale – synes du dette er givende, fortsetter du

Vi gir deg gjerne en attest hvis du har jobbet som frivillig. Attesten kan f.eks. 
legges ved (sommer) jobb-søknader.

Frivillighetens år 2022
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2022 er Frivillighetens år. Norges frivilligsentraler 
inviterer til samarbeid med en rekke andre 
organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! 

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende 
lokalsamfunn. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, 
fra 21. mai til 16. august 2022. 

Vi utfordrer deg som frivillig, forening, kommune eller 
bedrift til å bli med på å gjøre sykkelturen til tidenes 
happening!» 
 
Sandefjord, Stokke og Andebu Frivilligsentraler

«Mer aktivitet, mer glede» 

Frivillighetens år 2022
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Stokke Frivilligsentral ble stiftet høsten 
2019. Vi holder til i Banken – 

møteplassen i Stokke, midt i sentrum. 

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret 
møteplass som knytter enkeltmennesker og 

organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig-
miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal 
offentlighet. Frivilligsentralen skal være åpen for alle som har 
lyst til å delta innen frivillig virksomhet og utvikles av 
menneskene som er tilknyttet sentralen. 

Våre medlemmer er institusjoner og frivillige lag og foreninger i 
Stokke, Arnadal og Melsomvik (tidligere Stokke kommune) samt 
enkeltpersoner som er registrert som frivillige ved sentralen. 

Frivilligsentralens aktiviteter retter seg mot alle aldersgrupper 
og bidrar til møter på tvers av generasjoner.

Frivilligsentralen holder til i den gamle 
banken på Lilletorget. 

Frivillige bidrar med grøtservering 
på Stokke ungdomsskole, og er 
dermed med på å gi de unge en god 
start på dagen.

Frivillighetens år 2022
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Våre aktiviteter:
Vi arrangerer aktiviteter på og utenfor Frivilligsentralen, 
i egen regi og i samarbeid med andre. 

 z Heklekafé: For alle som er glade i håndarbeid

 z Quiz : Vi tester allmennkunnskapene

 z Kaffe og prat: En sosial møteplass med litt underholdning

 z Gågrupper: For alle som liker å gå tur sammen med flere

 z Sykling uten alder: Med rett til vind i håret

 z Qigong i parken
 z Grøtservering på ungdomsskolen: Frivillige gir de unge en god start på dagen.

 z Språktreff for kvinner
 z Stokke Fritidsklubb: Etter skoletid 5. – 7. klasse

 z Stokke Fritidsklubb: Ungdomsgruppa 13 - 18 år

 z Natteravnene: Trygge voksne for barn og unge i nærmiljøet

 z Mini kulturkræsj Stokke: Flerkulturell kulturfestival

Våre tjenester:
 z Hagegeriljaen: Hjelper deg med hagearbeid, snømåking og praktiske oppgaver

 z Handlehjelp: Hjelper deg med handling av mat og medisiner

 z Datahjelp: Hjelper deg om du har utfordringer med mobil, nettbrett eller pc

 z Telefonvenn: Noen å snakke med i hverdagen

 z Turvenn: En å gå sammen med

 z Aktivitetsvenn: Gode opplevelser for personer med demens

 z Skattkammeret utlånssentral: Gratis utlån av sport og fritidsutsyr

Frivillighetens år 2022

Bli frivillig:
«Det du kan er det vi trenger» 
Vi feirer Vår dag 21. mai. 
Bli med på Stokkes talenter
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Sandefjord Frivilligsentral
Sandefjord Frivilligsentral startet i 1967 som 
"Helse og Velferdssentralen" for å organisere 
velferdsarbeid for eldre i Sandefjord og Sandar kommune. 
Tjenestene våre er et supplement til de offentlige lovpålagte 
tjenestene hos kommunen. Formålet med sentralen er å være en 
initiativtager for samfunnsnyttig arbeid.

Våre aktiviteter:
 z Transporttjenesten: Bidrar til at mange kan delta på 

 ulike aktiviteter og arrangementer. 
 z Kaffe og prat: En sosial møteplass med litt underholdning.
 z Qigong i badeparken med instruktør.
 z Natteravnene: «Trygge voksne i nærområdet»
 z Herrekafe: En sosial møteplass på tvers av kulturer.
 z Språkgrupper: Norsk språktrening for folk fra ulike land.
 z Datahjelp: Hjelper deg om du har utfordringer med mobil, 

 nettbrett eller pc. 
 z Flyktningeguider: Tilbud til nyankomne flyktninger på eget språk.
 z Home-Start: Home – Start kan rettes til Home-Start Familiekontakten

Våre tjenester:  
 z Handleturer: Hjelper deg med handling av mat og medisiner 
 z Følgetjeneste: Følgesvenn til lege/tannlege/frisør og sykehus. 
«En arm å holde i» 

 z Utlånssentral: Gratis utlån av sport og fritidsutstyr.
 z Lyttevenn: Tilbud til barn i velkomstklassene på Byskolen.
 z Ringevenn: Tilbud til nyankomne flyktninger.

Bli frivillig: 
«Det du kan er det vi trenger» 
På frivilligsentralen driver vi med mange ulike aktiviteter. Aktivitetene
avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt 
med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved vår 
sentral. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - 
uansett interesser. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med 
bestemmer du selv.

Ta kontakt om dette kan være noe for deg.

Frivillighetens år 2022
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Bildedryss fra Andebu Frivilligsentral
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Hvorfor være frivillig 
som senior?
I Sandefjord er det nå 11.000 personer som 
er 67 år og eldre. Om 20 år viser prognosene 
at antallet vil gå opp til 17.000, mens det ikke 
vil være noen økning i befolkningen på under 
67 år. Det er en stor utfordring som vi 
seniorer må hjelpe til med, slik at vi kan 
opprettholde de gode tjenestene slik vi har 
det i dag.

Men det å være frivillig er på ingen måte 
noe negativt. Det viser seg at de som deltar 
som frivillige er lykkeligere enn andre. «Den 
største glede du kan ha, det er å gjøre andre 
glad» oppsummerer mye av det som er driv-
kraften for oss som er frivillige.

Det er en stor frihet å bli pensjonist, 
og ikke minst det at du da kan stå 
opp når du vil og bestemme hva dagen skal 
fylles med. Men det å finne nye 
utfordringer og å møte nye mennesker, kan 
være avgjørende for et meningsfullt liv som 
pensjonist.  En frivillig tjeneste kan være å 
gjøre noe av det samme som i arbeidslivet, 
men også gi mulighet til å tilegne seg 
kunnskap om andre samfunnsoppgaver. Det 
er fint å gjøre noe bare fordi man har lyst.

Med stadig flere eldre, vil det spesielt være 
behov for flere frivillige til å gi av sin tid på 

sykehjem, sentrene og til hjemmeboende. Det å være med på å gjøre dagen bedre for 
de som føler på ensomhet, kan være en stor gjensidig berikelse hvor begge parter får 
noe igjen. 

Som frivillig kan du gjøre det som passer for deg og bruke den tid du vil. 
Noe av det viktigste du får igjen, er å treffe nye mennesker og etablere 
nye sosiale fellesskap. Lykke til som frivillig! 

Leder av eldrerådet, Ragnar Klavenes

Frivillighetens år 2022

Aktivitet og frivillighet er 
bra for oss eldre
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Velkommen som frivillig i senterdriften 
Ønsker du å bruke litt av din tid på meningsfulle oppgaver i et godt 
miljø? Ta kontakt da vel! Bo- og servicedriftens åtte sentre har mange 
flotte frivillige, men vi har behov for flere. 
Som frivillig på et av sentrene samarbeider du med andre frivillige og 
med ansatte på senteret. En av de ansatte blir din kontaktperson. Du 
får god og tett oppfølging.
Som takk for innsatsen belønnes du etter dugnadsprinsippet og får 
"gavekort" på måltider fra kafeteriaen. En gang i året blir du invitert til 
fest med andre frivillige, med servering og underholdning.

Hva kan du bistå med?
Senterdriften har behov for frivillig bistand til det meste; til gjennom-
føring av et bredt utvalg aktiviteter og arrangementer, til underhold-
ning, i kafeteriaen og i miljøet på senteret. Din frivillige innsats bygger 
på dine interesser og komptanse. Ta kontakt, så finner vi sammen ut 
hva du kan bidra med. 

Frivillige til nye tilbud
På flere av sentrene er det ønske om å opprette nye aktiviteter eller 
utvikle eksisterende tilbud. Vi tar gjerne imot forslag. Per dags dato er 
det blant annet ønskelig med frivillige som enten kan lede eller bistå i 
følgende aktiviteter:
• Opplæring/kurs data og telefon
• Frokostgruppe
• Kveldsmatgruppe
• Følgetjeneste

Unge frivillige
Er du en ungdom eller ung voksen som ønsker å vite om frivillig 
innsats på sentrene er noe for deg? Ta gjerne kontakt for en uformell 
prat. Frivillig innsats gir deg erfaringer som du kan få nytte av senere 
i arbeidslivet. Kanskje kan erfaring fra frivillig arbeid være en inn-
gangsport til arbeidslivet; til lønnet arbeid som ekstrahjelp i senter-
driften eller på andre arbeidsplasser. Frivillig innsats er et fint tillegg 
på CV-en. 

Kontaktinformasjon
Ring, mail eller gå innom ditt nærmeste senter, eller ta kontakt med 
en av lederne for de åtte bo- og servicesentrene: 

 X Hege Kristin Stulen, tlf 480 93 264, 
mail: hege.kristin.stulen@sandefjord.kommune.no

 X Anne Sofie Rønningen, tlf 990 22 349,  
mail: asr@sfjkom.no

Frivillighetens år 2022
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Hvem er vi?
Kirkens Bymisjon jobber for økt inkludering og fellesskap i 
Sandefjord kommune. Tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap 
står i fokus. Vi skaper gode menneskemøter og avdekker, lindrer og 
påvirker der det trengs.  

Våre tiltak og prosjekter
Aktiv Framtid
Målgruppen ved tiltaket Aktiv framtid er personer i behov av veiledning for å komme 
tilbake til ordinert arbeid.
I Aktiv framtid vil man kunne erfare en tilnærming til arbeidslivet gjennom menings-
full aktivitet via våre tiltak vaktmestertjeneste, internkantine og byverksted. Målrettet 
motivasjon og fokus rundt den enkelte deltagers behov for veiledning, er med på å gi 
deltakerne positiv endring og opplevelse av mestring.
Aktiv Framtid er et aktivitetstilbud i samarbeid med NAV.

Familietid
Familietid gir barnefamilier med barn i alderen 0-16 år muligheten til gode opplevelser, 
aktivitet sammen og måltidsfellesskap. Tilbudet er gratis og ønsker å fremme inklude-
ring og positiv psykisk helse. Vi bruker nærmiljøet og våre hyggelige lokaler til turer og 
aktivitet hele året. Familietid stiller med aktivitetsansvarlige og frivillige, men foresatte 
har det hele og fulle ansva-ret for sine barn under aktivitet.
Vi søker å skape inkludering gjennom å tilby en arena hvor barnefamilier kan møtes 
uten å bli forhindret av manglende kunnskap om mulige aktiviteter og/eller økonomis-
ke utfordringer knyttet til dette.
Familietid er et fellesprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors i Vestfold i part-
nerskap med Fylkeskommunen. Vi samarbeider også med Fjorden Sanitetsforening.

Generasjonsmøter
Generasjonsmøter jobber for fellesskap og vennskap på tvers av generasjoner. Vi har 
gruppeaktiviteter for ungdom og eldre og formidler en-til-en kontakt mellom barnefa-
milier/ungdom og aktive seniorer gjennom bonusbesteforeldreordningen.

Frivillighetens år 2022

Kirkens Bymisjon i Sandefjord 
er en del av Stiftelsen 

Kirkens Bymisjon Vestfold. 
SKBV har aktivitet i Sandefjord, 

Tønsberg, Holmestrand og Horten. 
Vi har 150 frivillige og ca 50 ansatte.



17

Veiviser-Pedalen
Veiviser-Pedalen er et samarbeid med NAV 
der personer med innvandrerbakgrunn 
tilbys norsktrening og aktivitet. Gjennom 
muntlig norsktrening, meningsfull aktivitet 
og innføring i norsk samfunnsliv og ar-
beidsliv er målet å bidra til økt inkludering 
og integrering.

Boligskolen
Boligskolen er et boligsosialt tiltak som skal bidra til å styrke sårbare gruppers 
boevne. Boligskolen er en kursrekke som går over 10 dager og baserer seg på fore-
drag, gruppesamtaler og individuell veiledning. Boligskolen har stor grad av bruker-
medvirkning og den er utformet slik at tidligere deltagere er med på å forme neste 
kurs.

Bymisjonssenteret
Bymisjonssenteret er et lavterskeltilbud til alle som ønsker en prat. Vi har åpen dør og 
telefon for samtaler hver dag og åpen kafe hver fredag.  Vi har ulike arrangementer og 
aktiviteter i ferier og høytider.

Frivillighet og samskaping
Kirkens Bymisjon er en pådriver for frivilligheten i Sandefjord og samarbeider tett 
med kommunen og andre frivillige og ideelle aktører og organisasjoner. Vi tror på 
samskaping og samarbeid og setter dette høyt i alle våre prosjekter og tiltak.

Kontakt oss:
Besøksadresse: Dronningens gate 13, 3211 Sandefjord
33 01 66 76
sandefjord@skbv.no

www.kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/sandefjord/

www.facebook.com/kirkensbymisjonsandefjord

Frivillighetens år 2022
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OMSORG: 
Besøkstjenesten 
Besøker mennesker som er ensomme, 
både hjemme, på institusjoner og 
sykehjem

Våketjenesten 
Tilbyr en hånd og holde i, oppmerksom-
het og tilstedeværelse i livets siste fase. 

Aktiv i 100 
Et turfellesskap for eldre. Sammen drar 
de på tur annenhver torsdag formiddag. 

Barnas Røde Kors (BARK) 
Gratis tilbud for barn mellom 6- 13 år på 
onsdager kl. 17- 19. 

Familietid 
Fellesprosjekt med Kirkens bymisjon. 
Ønsker å gi barnefamilier mulighet til fel-
les fritidsaktivitet under trygge rammer. 

Varmestua 
Tilbyr et varmt måltid hver 
lørdag kl. 12.00 - 14.00

Norsktrening 
Norsktrening for fremmedspråklige
Sandefjord RK: torsdag kl. 18.00 – 19.30

Kafé Mangfold 
En gratis kafé hvor fellesskap og 
mangfold står i fokus, torsdag 
kl. 17.30 – 21.00 på RK-huset.

Fugleredet 
En sosial møteplass hvor man driver 
med håndarbeid. 

Vitnebeskyttelse 
Gir støtte, veiledning og praktisk hjelp 
til vitner i rettsaker. 

Ønsker du å bli frivillig hos oss? 
Gå inn på mittrodekors.no og meld deg 
inn, eller send en mail til vår 
frivillighetskoordinator:
ida@sandefjordrk.no 
eller ring +47 902 54 403.
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HJELPEKORPS: 
Hjelpekorpset
Viktig bidragsyter til de profesjonelle redningsetatene.
Gir førstehjelpskurs og benyttes til sanitetsvakt. 

Båttjenesten 
Redningsbåt, supplement til offentlig redningstjeneste. 
3 grupper: overflatesvømmere, isredning og sonar og ROV. 

Beredskap
Vi er en beredskapsorganisasjon som arbeider før, under og etter 
kriser og katastrofer. 
Frivillige melder seg til beredskapsvakt, bistå i alvorlige 
hendelser i nærområdet. 

UNGDOM: 
Leksehjelp 
Stokke bib. X for grunnskole og ungdomstrinn hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 18-20 
Fellesverket Sandefjord X videregående hver 
tirsdag og onsdag fra kl. 16- 18

Røde Kors Ungdom 
Ungdomsavdelingen, fra 13-30 år
Jobber for inkludering, bekjempe ensomhet, 
motvirke utenforskap og fremme psykisk helse 
Arrangerer rusfrie turer, arrangement og aktiviteter

Fellesverket 
Et møtested for ungdom mellom 16-25 år. 
Åpent hver tirsdag, onsdag og torsdag 
fra kl. 15.00 - 20.00. Gratis ungdomskafè med mat 
og drikke. Arrangerer temakvelder, turer og 
workshops. 

4 kjerneaktiviteter: 
• Møteplass
• leksehjelp
• arbeidstrening 
• gatemegling
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Frivillighet – 
en forutsetning for norsk idrett
Idretten representerer landets største barne- 
og ungdomsorganisasjon og den klart største 
arenaen for frivillig innsats på fritiden. Dette 
gjør idretten til en sentral bidragsyter når det 
gjelder sosial integrasjon, nettverk, fellesskap 
og tillit, både i majoritets- og minoritetsbefolk-
ningen. Deltakelse i frivillig organisasjonsliv 
gir mening, fellesskap og kompetanse. Frivil-
lighet har derfor både en egenverdi for enkelt-
mennesket og en nytteverdi for samfunnet.

For idrettslag er det helt avgjørende å ha 
engasjerte frivillige. Uten dette har de ikke 
mulighet til å arrangere større arrangementer, 
eller tilby aktivitetene de arrangerer for barn 
og unge. Den frivillige innsatsen er en forut-
setning for driften av og aktiviteten i norske 
idrettslag. 

Til tross for den enorme økonomiske betyd-
ningen frivilligheten har både for idrett og for 
samfunn, er den virkelige verdien mye større. 
Det handler om verdien av å bry seg, verdien 
for den som engasjerer seg og verdien av å ha 
lokalsamfunn der engasjementet strekker seg 
lenger enn lommeboka.

I idrettslagene handler frivillighet om å ta en 
deltakerrolle. I en slik rolle er enhver bidrags-
yter med på å skape et tilbud for fellesskapet.  

Dugnad og frivillig arbeid er bærebjelken i 
idrettslag rundt om i hele landet. Uten frivillig 
innsats stopper Idretts-Norge. 

I Sandefjord har vi 71 idrettslag – 17109 med-
lemmer. Det tilbys mange ulike aktiviteter. De 
fleste idrettslagene har egne hjemmesider der 
man kan finne hvilke aktiviteter som tilbys. 
Oversikt over idrettslagene finnes på kommu-
nens hjemmeside. 
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Kulturrådet
Sandefjord kulturråd er basert på frivillig innsats og er et 
partipolitisk nøytralt råd. Kulturrådet er åpen for alle kul-
turorganisasjoner, lag og foreninger, offentlige instanser 
og interesserte enkeltpersoner og arbeider for best mulige 
forhold for kulturen i Sandefjord, samt bidrar til forståelsen 
for kulturarbeid i kommunen. Kulturrådet representerer 
kulturorganisasjonene og er et talerør overfor kommunale og 
fylkeskommunale instanser og politiske myndigheter.

Kulturrådet kommuniserer aktivt med politikere og kommu-
neadministrasjon og har formalisert møtevirksomhet med 
etatsjefen for kommunal kulturvirksomhet.

Kulturrådet arbeider blant annet for å bedre økonomiske vil-
kår, bedrede øvings- og fremføringsmuligheter, egnede loka-
ler og utviklingsmuligheter for sine medlemsorganisasjoner.

Har du en mening om hva byen vår trenger? Er du interessert 
i Sandefjords kulturliv? Meld deg inn i Sandefjord Kulturråd 
og bruk din stemme! Sammen kan vi gjøre en forskjell.



Frivilligråd i Sandefjord kommune
Sandefjord frivilligråd skal være et samarbeidsforum for kontakt mellom kommu-
nen og lag/foreninger og et samarbeidsforum for frivillig sektor.

Frivilligråd er frivillige organisasjoners talerør i kommunen. De har formål å for-
sterke den lokale dialogen og arbeider med å fremme gode rammer og vilkår for 
lokale frivillige organisasjoner.

Frivilligråd er et politisk organ som representerer de frivillig organisasjoners 
interesser til kommune. Rådet sikrer at frivillig sektor oppnår innflytelse på den 
kommunale dagsorden. De skal ha fokus på sosiale aktiviteter, men også frivil-
lig-kultur, folkehelse og tverrfaglighet. De skal sikre samarbeid mellom de lokale 
frivillig organisasjonene og kommunen.

Bredt sammensatt frivilligråd med 12 representanter
 z Leder Roar Berggren – NMU Sentrum

 z Nestleder Kathe Nielsen – Fjorden Sanitetsforening

 z Sekretær Linda Linnestad – Overordnet frivilligkoordinator

 z Innvandrer bakgrunn- Sami Oubari

 z Røde Kors- Ole Johnny Sukken 

 z Folkehelserådgiver Kim Andersson

 z SLT koordinator Eddie Whyte 

 z Kommunal Foreldrerepresentant – Anette Hvitstein

 z Frivilligsentralene – Silke Wrede

 z Kirkens Bymisjon – Sunniva Straand Rørvik

 z Læring og mestringsenteret – Karin Rød

 z Nærmiljø utvalg – Kjell Skalleberg

E-post: frivilligrad@sandefjord.kommune.no
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E-post: linlin@sandefjord.kommune.no

Anne Sofie Rønningen, 33 41 56 00
E-post: anne.sofie.ronningen@sandefjord.kommune.no 

Hanna Stensrud Thorød, tlf. 936 90 703
E-post: hanna.stensrud.thorod@sandefjord.kommune.no

Røde Kors, Gerd Daleng, tlf.412 66 133 
E-post: besok.stokke@sandefjordrk.no

Frivilligsentralene:

Andebu, Silke Wrede, tlf. 469 33 622
E-post: post@sandefjord.kommune.no

Sandefjord, Wenche Helgesen, tlf.960 95 181 
E-post: leder@sandefjord.kommune.no

Stokke, Stine Rofeldt, tlf.948 60 564 
E-post: post@sandefjord.kommune.no

Kirkens Bymisjon, Sunniva Straand Rørvik, tlf. 33 01 66 76
E-post:  sandefjord@skbv.no /  sunniva@skbv.no

Idrettsrådet, Linde M Bratterud, tlf. 934 38 597 
E-post: linde@bratterud.com

Eldrerådet, Ragnar Klavenes, tlf. 959 95 222 
E-post: ragnar.klavenes@sandefjordbredband.net

Kulturrådet, Lisbeth Turton Wasbråten, tlf. 469 65 309
E-post: lisbeth.wasbraten@sfjbb.net

Globale Sandefjord, Faten Lubani, tlf. 400 96 879 
E-post: faten@globalesandefjord.no


