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Satsning  
 

Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale 
med Vestfold fylkeskommune.  Et av innsatsområdene var å 
videreutvikle samarbeid mellom Frisklivs- og Frivilligsentralen, til 
”Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet”. Avtalen ble forankret i 
Regional plan for folkehelse 2011-2014, blant annet for å forebygge og 
utjevne sosiale helseforskjeller, med følgende innsatsområder: Fysisk 
miljø, psykososialt miljø og levevaner. Veiledende strategier for 
regionalt, kommunalt og frivillig folkehelsearbeid ble definert. 
 
Frivilligsentralen har spesielt merket seg strategiene i det psykososiale 
miljøet 

 Å styrke innsatsen i nærmiljøet og frivillige lag og foreninger som 
arenaer for helseutjevning. 

 Å styrke tiltak som bidrar til økt selvhjelp, reell medvirkning og gi 
stemme til utsatte grupper. 

 Å styrke det forebyggende arbeidet med barn og ungdommer.        
 
Andebu kommunes handlingsplan 2014-2016 for virksomhet Helse, 
omsorg og velferd beskriver Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet 
som møtestedet i Andebu for å skape nettverk, arenaer for frivillighet og 
samhandling, samt mobilisere og motivere. 
  
Føringer som skal prege handling i planperioden 2014-2026 i 
kommuneplanens samfunnsdel og som tilsvarer Sentralens 
arbeidsområde er: å legge til rette for å stimulere til frivillig innsats, økt 
engasjement fra innbyggerne, samt fysisk aktivitet, å ha fokus på 
mangfold, utjevning av sosiale forskjeller og tidlig innsats særlig for å 
fange opp utsatte grupper, trygge lokalsamfunn.  
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Drift av Andebu Frivilligsentral og Sentralen  

Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 med Andebu kommune som eier. 
Kommunen har siden 2004 fått 60 % tilskudd til Andebu Frivilligsentral fra 
Kulturdepartementet og hatt arbeidsgiveransvar for daglig leder som er 
ansatt i 100 % stilling. Silke Wrede har vært daglig leder siden 2012.   
 

Siden 2011 har frivilligsentralen vært samlokalisert med frisklivssentralen. 
Sammen med rådgiver for folkehelse ble «Sentralen for friskliv, frivillighet 
og trivsel» utviklet som møtested for helse, trivsel og frivillighet. Sentralen 
har fram til høst 2015 vært plassert under ”Folkehelse” i virksomhet ”Helse, 
omsorg og velferd”, siden høst 2015 under «Administrasjon» i Andebu 
kommune. 
 

Leder for hele Sentralen for friskliv, frivillighet og trivsel har vært rådgiver 
for folkehelse, Grete Evensen Øvrum. Sølvi Hansen er ansatt som leder i 
frisklivssentralen i en 80 % stilling. Linda Linnestad er siden 2015 ansatt 
som prosjektleder for folkehelseprosjekter på Sentralen i en 80 % stilling. I 
tillegg følger hun opp et tett samarbeid mellom Sentralen og virksomhet 
familietjenester i en 20 % stilling. Siden sommer 2016 har Justyna 
Winogrocka vært ansatt på Sentralen i en 100 % stilling i et 
samarbeidsprosjekt med NAV etter at hun har vært i praksis på Sentralen 
siden høst 2015. 
 
 

Styre i Andebu Frivilligsentral 
 

Det er avholdt 4 styremøter og 1 årsmøte i 2016. Styret har fram til 
årsmøte 08.03.2016 bestått av: 
 

Fra Hovedutvalg for livsløp og kultur:  
Tom Cato Abrahamsen, Lisbeth Aglen, Terje Østbu, Svein A. 
Sandland. Vara: Hans Olaf Aas, Svein Asle Sandland, Trond Olav Jahre, 
Aslaug Inger Thorsen. 
Styreleder: Tom Cato Abrahamsen     Nestleder: Anne Marie Kvernsmyr 
Sekretær i styret: Silke Wrede 
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Fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede:  

Anne Marie Kvernsmyr. Vara: Tor Dahl. 
Fra Røde Kors: Brit Wenche Carlsen. Vara: Dag Kristiansen for 

Mental Helse 
Fra helselagene:  Torunn Vestly (Andebu).Vara: Tove L. Dahl (Kodal) 
 
           

Styret har siden årsmøte 08.03.2016 bestått av: 
 

Fra Hovedutvalg for livsløp og kultur:  
Lise-Marie Sommerstad, Tom Cato Abrahamsen, Espen M. Lima, Laila 
Røsholt Rød. Vara: Helene Eriksen Som, Tina Gran, Tonje Egeberg Som, 
Hans Skjelland. 
Styreleder: Lise-Marie Somerstad     Nestleder: Tor Dahl 
Sekretær i styret: Silke Wrede 
Fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede:  

Tor Dahl. Vara: Anne Marie Kvernsmyr. 
Fra lag og foreninger: Brit Wenche Carlsen for Andebu Røde Kors.  

Vara: Dag Kristiansen for Mental Helse 
    Cathrine Holmen for Kodal idrettslag 

Vara: Tove L. Dahl for Kodal Helselag 
 

Aktiviteter for frivillige og deltakere på Sentralen 

Andebu Frivilligsentral organiserer hvert år aktiviteter for de frivillige. 2016 

har vi arrangert 2 frivilligfrokoster, invitert til nyttårskonsert i Hof, en 

helaften i samarbeid med DKSS («Den kulturelle Spaserstokken») til svært 

redusert pris, og frivilligfest. I tillegg har Sentralen invitert til en «frisklivstur» 

«Gode utsikter i nye Sandefjord». 

Gavemidler 

Vi takker Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Kamilla Revaas fond for 

midler for gjennomføring av arrangementer for frivillige og deltakere på 

Sentralen, samt Andebu Sparebank for samarbeid om frivillighetsprisen.  
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  Frivillighetspris og Sentralens frivilligfest 2016 

Vi gratulerer Frida Irene Torp med frivillighetsprisen 2016! Frida Irene har i mange år 

vært aktiv frivillig i Hagelaget, "Vi over 60" på Vonheim, Andebu skolemusikkorps, på 

Gjenbruket i Kodal og Hvitstein Grendehus. Tusen takk din frivillige innsats som har 

bidratt til glede, trivsel og en bedre hverdag for mange mennesker. 

Frivillighetsprisen i Andebu har vært et samarbeid av Andebu Sparebank og 

frivilligsentralen siden 2007. Prisen består av en gaveeske fra Glasshytta i Vivestad, 

gavekort som kan brukes i flere butikker i Vestfold, diplom og blomsterbukett og ble delt 

ut på frivilligfesten i regi av Sentralen 3. november av ordfører Bjarne Sommerstad 

sammen med Øyvin Hansen fra Andebu Sparebank som sponser prisen. 

«På tur – gode utsikter i nye Sandefjord» var årets tema for Sentralens frivilligfest på 

skytterhuset på Døvle. Rollene ble snudd og ordføreren, rådmannen og ledere i Andebu 

kommune, utkledd som turgåere, serverte for Sentralens frivillige. Gjestene kom til 

dekket bord med gaveposer for alle på stolene. Karolina Westling fra Stokke underholdt 

i starten med tur-viser fra Vestfold etter at Bjørn Aamodt hadde kåsert om det å være på 

tur i Andebu og nye Sandefjord.  Andebu sykehjem serverte nydelig «turmat», og 

Sandefjordskoret «Torsketruten» avrundet festen med begeistrende låter etter utdeling 

av frivillighetsprisen. Med vår årlige fest ønsker vi å gi litt tilbake for den flotte frivillige 

innsatsen over ca 10 årsverk som utføres i regi av Sentralens frivillige året rundt. Tusen 

takk til alle frivillige, samt Kamilla Revaas fond, Anders Jahre stiftelse, Meny Andebu og 

Bygdekvinnelaget som har gitt støtte til festen og gaver til de frivillige. 
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