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Visjon

Sentralen
Andebu kommune er fra 1.1.2017 nedlagt og har fra samme tid sammen med tidligere
Sandefjord kommune og Stokke kommune, opprettet en ny større kommune, også kalt
Sandefjord.
Andebu kommune har i løpet av de siste 5 årene jobbet med å etablere et
aktivitetssenter, hvor folkehelse har fokus, med frivillighet og friskliv som sentrale faktorer.
Tilskudd fra Helsedirektoratet i 2016 er benyttet til å videreutvikle tilbud på Sentralen og
legge til rette for flere møteplasser mellom generasjoner. Nå som Andebu er blitt en del
av en ny kommune er sosiale møteplasser og aktiviteter i nærmiljøet ekstra viktig.
Føringer som bl.a. preger Sentralens arbeid er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel:
• Fange opp utsatte grupper
• Legge tilrette for fysisk aktivitet og utfoldelse
• Ivareta trygghet og sikkerhet gjennom Trygge lokalsamfunn
• Ha fokus på mangfold og utjevning av sosiale forskjeller
• Legge tilrette for å stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne
Målet med tiltakene på Sentralen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial
tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, etablere møteplasser og sosialt
fellesskap.
Sentralen er et nav i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid.
Mange tiltak og prosjekter i gamle Andebu kommune har linjer til Sentralen, enten ved
at ideene har oppstått der eller at Sentralen er med som samarbeidspartner. Alle tiltak
som er knyttet opp mot Sentralen er lavterskeltilbud og åpent for alle. Tiltakene blir
gjennomført i samarbeid med frivillige lag og foreninger og kommunale virksomheter.
Næringslivet og regionale aktører er også samarbeidspartnere.
Framover ønsker vi å videreutvikle tilbudet og få til flere møteplasser på tvers av
generasjoner. Sentralen kan bli et eksempel på hvordan folkehelse kan ivaretas og
implementeres i flere nærmiljø i Sandefjord kommune.

Frisklivssentral
Frisklivssentralen i Andebu er del av kommunens helsetilbud. Formålet med
frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse. Videre er målet å forebygge eller
begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i Andebu. Sentralen
intensjon er å styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse. Frisklivssentralen er
samarbeidspartner i det tverrsektorielle folkehelsearbeid, som del av helsetjenestens
bidrag inn i dette. Samarbeid med leger, fysioterapeuter og NAV om henvisninger,
frisklivsresepter, er en viktig del av dette arbeidet.
Vi retter fokus mot frisklivsressurser for helse og livskvalitet og har tilbud om hjelp til
å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi gir hjelp og støtte til de som trenger
det, så tidlig som mulig. Målet er at de som kommer til oss skal få bedre livskvalitet.
Vi tilbyr individuell veiledning og gruppe tilbud for å øke fysisk aktivitet, endre kosthold
og slutte å snuse eller røyke.
Samarbeid er nøkkel for å fremme helse. I Andebu er det et utstrakt samarbeid på tvers
av tjenester, sektorer og private og frivillige aktører i forhold til kurs og
kompetansehevende tiltak. Det kan f.eks være fagtema, fagdager og kurs innen
kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse rettet mot ansatte.
I samarbeid med familiesenteret ble det våren 2015 startet opp en treningsgruppe for
ungdom/ voksene i Andebu med rus- og psykiatriproblematikk. Denne gruppen
gjennomfører styrketrening 2 ganger pr. uke i leide lokaler på treningssenteret.
Andre aktiviteter: Trening med mening, Sammen på jobb, bevegelighet/ pilates,
sirkeltrening og gågruppe.
Sammarbeidspartnere: leger, fysioterapeuter, NAV,
foreninger.

treningssenteret

og lag og

Frivilligsentral
Frivilligsentralen er opprettet for å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Andebu.
Sentralen skal legge til rette for at frivillige i størst mulig grad får anledning til å gjøre det
de kan og har lyst til, så ofte de selv vil. Den skal legge til rette for samarbeid mellom det
offentlige, samt frivillige organisasjoner og lag i kommunen.
Viktige elementer i Frivilligsentralens arbeid er:
• Initiere partnerskapsprosjekt «Møte mellom mennesker»
• Nasjonalt samarbeid, videreutvikling innen frivillighet
• Organisering, informasjon om frivillig engasjement
• Frivillig oppdrag en til en, sosiale og praktiske oppdrag
Gjensidighet er det bærende hovedprinsippet i Frivilligsentralens arbeid.
Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet, skal fungere som et kraftsenter i kommunen,
i dette arbeidet er Frivilligsentralen og frivillig innsats et viktig element. Her møtes folk
i alle aldre uavhengig av religion, politisk og etnisk tilhørighet.
Noen av folkehelsetilbudene som er drevet av frivillige er kurs, tilrettelegging av
møtesteder og aktiviteter. «Lyst på livet» er et av disse tiltakene.
Aktivitetene foregår i Sentralen, men også på sykehjemmet, pensjonistsentrene,
i aktivitetsparken og ute i nærmiljøets natur.
En-til-en-tjenester utgjør et stort område for frivillig innsats. Noen ønsker hjelp, noen å bli
kjent med nye mennesker, andre ønsker å bidra med sin tid og sine ressurser.
Det blir lagt til rette for kurs og veiledning for frivillige for å gi trygghet til å lede
aktivitetene og øke kompetansen. I forbindelse med med dette lages det kurs- og
frivilligbevis. For jobbsøkende kan disse legges ved CV.
Det legges vekt på å ta vare på de frivillige. Det arrangeres sosiale tilstelninger for å gi litt
tilbake for deres innsats og på denne måten bidra til de frivilliges trivsel og tilhørighet.

Registrerte frivillige
31.12.16

Kvinner
90 (+9/ -2)

Menn
37 (+8/-2)

Ungdommer
15

Totalt
142

27631 personer var med på de ulike aktivitetene i regi av Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet.
I 2016 ytet Sentralens frivillige 14756 timer innsats. Dette utgjør 8,2 årsverk.
.

Aktivitetstiltak
for eldre og seniorer
Sentralens tiltak på Andebu sykehjem.
Hver dag er det forskjellige aktiviter på sykehjemmet.
I tillegg gjennomføres det arrangement av forskjellige slag
gjennom hele året.
Målet med tiltakene er å motvirke ensomhet, passivitet og
sosial tilbaketrekning. Dette møter Sentralen ved å skape
aktiviter som er tilpasset målgruppa, trekke inn
samarbeidspartnere, etablere møteplasser og sosialt
fellesskap.
Alle tiltak og arrangement er åpne for alle og frivillige er
viktige bidragsgivere til de fleste tiltak på en eller annen
måte.
Sentralen har i samarbeid med kulturavdelingen
gjennomført «Omsorg sang» på sykehjemmet.
Samarbeidspartnere: frivillige, Nasjonalforeningen for Folkehelse (helselagene i Andebu,
Kodal og Høyjord), bygdekvinnelaget, kirkekontoret, barne- og ungdomsskole,
videregående skoler i Vestfold, Pensjonistforeningen, fellesrådet for eldre og
funksjonshemmede, Lions club Andebu, sektorene og virksomhetene i kommunen.

Kommune mål:
•
•

TILBUD OG TJENESTER SKAL UTVIKLES I TRÅD MED SAMFUNNSKRAV.
FORUTSIGBARE OG TILFREDSSTILLENDE TILBUD TIL EN VOKSENDE GRUPPE
OMSORGSTRENGENDE.

Aktivitetstiltak
for eldre og seniorer
Datahjelp for seniorer---slektsgransking
Datacafe er blitt et yndet møtested for seniorer som ønsker
individuell hjelp med bruk av nettbrett og datamaskin.
Målet er at flere eldre får tilgang til digitale verktøy og
opplever trygghet og trivsel i dataverden. Hver torsdag og
etter avtale er både eldre og yngre frivillige til stede.
Annenhver uke er det undervisning f.eks. i bruk av
nettbank. Slektsgranskning på nett drevet av frivillige,
tiltrekker og gleder mange.
Rusleturer
Andebu Frivilligsentral startet i 2001 et prosjekt, kalt
“Rusleturer“. Turene blir etter beste evne lagt opp slik at flest
mulig kan greie å være med. Turene har siden den gang
blitt ett varig og svært populært tiltak. Etter en forsiktig start
med få deltakere har det i 2016 totalt med vår- og høstturer vært over 520 turgåere som har deltatt. Hver tur er på
ca. 2,5 time med kaffepause. Alle turene blir forsøkt lagt
i nærområdene.
Balansetrening
Hver mandag møtes mellom 10 og 20 personer, 60 +, på
pensjonistsentrene i de 3 sogner i Andebu. Sentralen har
sendt frivillige på kurs i regi av Diabetikerforbundet og
deltakerne har fått veiledning av ansatt på Sentralen for å
være instruktører på balansetreningen. Styrketrening og
balanseøvelser, samt bevegelse til musikk skal øke
balansen, styrke, utholdenhet og trivsel hos deltakerne.
Dette vil gi mer sikkerhet og forebygge mot fall
i hverdagen.

Aktivitetstiltak
Kreativgruppe
En dag i uka møtes kreative mennesker i alle aldre på
Sentralen. Det strikkes, hekles, males, tegnes, diktes og
samtalen går godt rundt bordet. Gruppen har engasjert
mange i Andebu til strikking av luer og sokker for premature
barn på Tønsberg sykehus. Et ytterlig prosjekt har vært
å strikke lapper til tepper for kreftrammede i behandling.
Lyst på livet
Et kurstilbud/ livscafe for alle som ønsker å styrke egen helse
og livsglede. 6 møter a ca. 2 timer med temaer/ foredrag/
aktiviteter innen følgende hovedtemaer: sikkerhet og
trygghet, sosialt nettverk, fysisk aktivitet og kosthold.
Åpent hus
”Åpent hus” på Sentralen er en møteplass hvor mennesker
samles til sen frokost, lunsj, vafler og en god prat. Frivillige
serverer og er cafevert. Alle er hjertelig velkommen.
Valgfag: Innsats for andre
Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og
i fellesskap, styrker lysten til å lære og oppleve mestring
gjennom praktisk og variert arbeid. Frivillig arbeid har lange
tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder
som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid,
organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle
som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig
virksomhet. Valgfaget, innsats for andre, skal gi ungdom en
mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.
Sentralen samarbeider med skolen for å støtte elevene til
å finne egnet innsatsområde for den enkelte.

Aktiviteter
for Ungdom
Skolepatrulje med 40 elever har jobbet et
år med å trygge skoleveien for mange.
Teoretisk og praktisk opplæring er
nødvendig før man setter i gang dette
tiltaket. Barna lærer trafikkregler og
viktigheten med å trygge samfunnet, ta
vare på og ha respekt for hverandre.
Samarbeidspartnere: skolen, politi, Trygg
Trafikk, Gjensidige og frivillige.
Kommune mål:
•
•

FOREBYGGE ULYKKER, SKADER OG KRIMINALITET GJENNOM METODENE I «TRYGGE
LOKALSAMFUNN»
VI SKAL HA SAMFUNNSENGASJERTE OG ROBUSTE UNGE SOM TRIVES OG ER I STAND
TIL Å TILEGNE SEG NY KUNNSKAP I SKOLE, FRITID OG ARBEIDSLIV.

Morgentrim for ungdom før skolen.
En gang i uken møtes opp til 30 elever til tidlig, felles sosial
trening med volleyball og turn. Etter treningen er det en solid
og sunn frokost før skolen begynner. Foruten aktivitet skaper
dette tiltaket trivsel og tilhørighet for deltakerne og motvirker
ensomhet.
Samarbeidspartnere: skolen og frivillige.
Kommune mål:
•
•

INNBYGGERNE SKAL KUNNE VELGE Å LEVESUNT OGHA GOD HELSE LENGER
TILRETTELEGGE FOR UFORMELLE SOSIALE MØTEPLASSER MED TILGJENGELIGHET
FOR ALLE.

Aktiviteter
for Ungdom
Ferietilbud med aktiviteter for
ungdomsskole elever.
I dette tilbudet er det lagt opp til forskjellige
aktiviteter som gokart, dans, volleyball og
klatring i aktivitetsparken Høyt og lavt.
Målet er å inkludere alle. Grupper blir satt
sammen slik at alle skal trives og føle
trygghet. Frukt og måltider blir servert hver
dag, vannflasker deles ut første dagen.
Evaluering blir gjenomført både blant
foreldre og barn, direkte etter ferieuka.
Dette er en suksesshistorie.
Kommune mål:
Samarbeidspartnere:
• INNBYGGERNE SKAL KUNNE VELGE Å LEVESUNT OGHA GOD HELSE LENGER
Treningssenter
i Andebu
og frivillige.
•
HA VARIERT
OG AKTIVT
KULTURLIV.
Trening med unge voksne.
2 ganger i uken trener Sentralen med unge voksne som faller fra skole og arbeidslivet.
Andebu treningssenter blir leid og et tilpasset treningsprogram blir laget for hver enkel
deltager. Treningen er primært rettet mot styrke men også veiledning innen
kondisjonstrening. Det viktigste er nettverksbygging, tilrettelegging for mestring,
angsttrening og utvikling av sosial kompetanse.
Samarbeidspartnere: Familiesenteret, psykisk helse, skole og frivillige..
Kommune mål:
•
•

REDUSERE RUSMIDDELBRUK,
FORUTSIGBARE OG TILFREDSSTILLENDE TILBUD TIL EN VOKSENDE GRUPPE
OMSORGSTRENGENE.

Bootcamp
prosjekt
Prosjektet er å få ungdom som faller ut av skoleløpet og er inaktive til å fungere bedre
i hverdagen. Ungdomstiden kan være tøff på mange måter både psykisk og fysisk og det
er viktig å bli sett som den man er.
Dette prosjektet er en videreføring av en allerede ferdigstilt aktivitetspark som har
utetreningsapparater med fokus på lavterskel og universell utforming.
Crossfit/Bootcamp banen blir tilrettelagt for de som ønsker mer fysiske utfordringer enn det
den nåværende aktivitetsparken kan gi, spesielt med tanke på ungdom.
Planen er å få ungdom, sammen med frivillige voksne til å utarbeide og utvikle bootcamp
delen av parken. Sentralen legger vekt på møte mellom generasjonene, det å treffes,
bygge opp noe selv og få et eierforhold til parken. Målet er å gi ungdommen som
medvirker trivsel og glede under arbeidsprosessen og ikke minst lyst til å bruke parken
i etterkant når den er ferdigstillt.

Samarbeidspartnere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andebu idrettslag
Andebu treningssenter
Barnevern
Skole
Frivillige
Vestfold Fylkeskommune
Psykisk helsetjeneste
Tjenestekontoret

Kommune mål:
•
•

VI SKAL HA SAMFUNNSENGASJERTE OG ROBUSTE UNGE SOM TRIVES OG ER I STAND TIL
Å TILEGNE SEG NY KUNNSKAP I SKOLE, FRITID OG ARBEIDSLIV.
INNBYGGERNESKAL KUNNE VELGE ÅLEVE SUNTOGHAGOD HELSE LENGER

Trygge
lokalsamfunn
Fall- og brannforebyggende arbeid
Hvert år i november/ desembergir Andebu kommune tilbud om utlevering av sandbokser
og skifting av batteri til røykvarslere til alle innbyggere over 75 år.
Medlemmer av Lions Club Andebu er samarbeidspartnere som kommer på besøk til alle
i målgruppa som ønsker det.
Andebu kommune ble i 2015 sertifisert som et Trygt lokalsamfunn. Vi anstrenger oss for
å etterleve visjonen: «Det gode liv i hjertet av Vestfold», Ulykkesskader utgjør en stor risiko
for helse og livskvalitet, særlig blant eldre. Målet med dette tiltaket er å redusere og
forebygge skader og ulykker for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
I samarbeid med flere andre aktører leverer kommunen for 9. år på rad gratis:
• Boks med sand til alle over 75 år og til personer med nedsatt funksjonsevne.
Boksen er liten og enkel å håndtere. Mottakerne kan lett strø i sitt nærområde der det
er glatt og risikoen for og falle stor.
• Informasjon om hvordan brann kan unngås
• Skifte av batteri i brannvarsler
• Bytte av ikke-fungerende røykvarslere.
• Informasjon om Sentralen
• Ønske om å få hjelp av frivillige.
Lions club i Andebu har fått informasjon og opplæring av Sandefjord brannvesen i hva
forebyggende brannvern i hjemmet er og hvordan man kan forebygge brann og ulykker.
Lions og Gjensidiige er gode
samarbeidspartnere

Kommune mål:
• IVARETA TRYGGHET OG SIKKERHET GJENNOM TRYGGE LOKALSAMFUNN

Trening

med mening
Trening med mening er et samarbeidsprosjekt mellom Stokke og Andebu kommune,
Målgruppe er lungesyke og diabetespasienter. Det er 25 -30 deltagere på treningene.
Alltid fulle kurs og ingen begrensning på deltager antallet. I tillegg til trening er det lagt inn
sosialt treffsted med kaffe etter hver trening. Det er også lagt inn undervisning om
forskjellige tema relatert til sykdom og trening.
2 ganger
i året testes deltakerne på styrke og lungekapasitet. Både styrke og
lungekapasitet har økt hos alle deltakerne. Mange av deltakerne har valgt å følge
Sentralens tilbud om fysisk aktivitet ukentlig og gjr tilbakmelding om økt livskvalitet. Noe som
kan tilsvare mulighet for å gå til butikken eller orke trappene. Få av deltakerne har hatt
sykehus innleggelse og blodtrykket har ifølge legene gått ned på mange i faresonen. Det
som ikke er testet er hva som skjer med det mentale. Tilbakemeldingene er mange, som
viktig vennskap, sosial møteplass, hindrer ensomhet, motiverende og helsefremmende.
Samarbeidspartnere:
•
•
•
•
•
•

Tønsberg LHL forening
Fastlegene i Andebu og Stokke
Fysjoterapeut Stokke kommune
Tønsberg Sentralsykehus
Glitreklinikken
Helsedirektoratet og diabetikerforeningen i Stokke .

Kommune mål:
•

ANTALL KRONISK SYKE SKAL REDUSERES

Unified
fotball for alle
Holdninger viktigst. Sosial inkludering
og mestring er hovedmålet i Unifiedserien.
En viktig del av ideen med Unified fotball er
inkluderingstanken
og
det
faktum
at
utviklingshemmede
og
funksjonsfriske
støttespillere deltar på samme lag. Laget skal
fremstå som en enhet der alle er likeverdige og
har en lik rolle og plass på laget. Støttespillere
har en viktig oppgave med å tilpasse sin rolle
slik at de blir en brikke i spillet på lik linje med
spillerne. Sosial inkludering, deltakelse og
mestring er hovedmålene, ikke bare de
sportslige resultatene. Deltakerne har fått et
fellesskap og treffes utenom fotballen.
Faste supportere følger laget, mange av disse har på en eller annen måte ikke mulighet
å spille fotball.
Målsettingen er å skape trygghet, trivsel og tilhørighet. Motvirke ensomhet, passivitet og
sosial tilbaketrekning.
Dette er en type aktivitet der gleden ved selve spillet, og deltakelse i dette, overskygger
ønsket om seier og tap.
Samarbeidspartnere: Andebu idrettslag og fotballgruppen, frivillige, boligtjenesten,
tjenestekontoret, Signo døve og blindesenter og Vidaråsen bofelleskap.
Kommune mål:
•
•

ØKE MOTIVASJON, TRIVSEL OG ARBEID MOT 0-VISJON I FORHOLD TIL MOBBING
TILRETTELEGGE FOR UFORMELLE SOSIALE MØTEPLASSER MED TILGJENGELIGHET FOR
ALLE.

Gårdsarbeid
for barn, ungdom
Gårdsarbeid medvirkning og mestring for barn og unge.

I Andebu er det behov for tilbud på en rekke områder
knyttet til målgruppen barn og unge. På gården kan
barn/unge oppleve det å komme ut av skolen for
å gjøre andre arbeidsoppgaver. Det å bli kjent med
gårdsarbeid, dyrene som finnes der og ansvaret som
hører med, kan føre til opplevelse av mestring,
tilhørighet, felleskap og mening med skolearbeid. Tanken
er at det er lettere å tilegne seg lesing og skriving
gjennom å knytte dette til praktisk gårdsarbeid. Her
skapes et godt arbeidsmiljø og følelse av tilhørighet.
Barn og ungdom lærer å følge vedtatte plikter.

Samarbeidspartnere: skole, næringsliv, frivillige, Vestfold
fylkesmann.

Kommune mål:
STIMULERE BARN OG UNGE TIL UTDANNING. VERDIENE, NÆR, GRØNN OG KREATIV.

Sentralen for friskliv, trivsel og frivllighet i Andebu.
Grete Evensen Øvrum, tlf: 99152452
Silke Wrede, tlf: 46933622
Linda Linnestad, tlf: 92697884
Sølvi Hansen, tlf: 90090615
Justyna Winogrocka tlf: 40970395

trygghet

trivsel

tilhørighet

www.andebu.frivilligsentral.no
www.facebook.com/andebu.frivilligsentral
Tlf. 33439678

