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I de små ting frihet 

     I de store ting enighet 

                  I alle ting – kjærlighet 

-  Aagot Smith  
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Foreningen har 439 medlemmer pr. 31.12.2022. 

STYRET:  

Hilde Gade   leder    2020-2024 ikke på valg 

Bente Rugstad   nestleder   2020-2023 på valg  

 

Laila Steinsbekk  styremedlem   2022-2023 på valg 

Anne Gro Frøiland               styremedlem                                  2022-2024        ikke på valg 

Tove Eivindsen    styremedlem   2022-2024         ikke på valg 

Anne-Lise Aakervik  styremedlem   2022-2024         ikke på valg 

Svandis Benediktsdottir  styremedlem   2022-2023 på valg 

 

Kari Messelt Ekker  varamedlem   2022 – 2023 på valg 

Linda Helen Fjeldvær  varamedlem   2022 – 2023 på valg 

 

Margit Okstad Stiftelse: 

Anne Moen   leder    2021 – 2023 på valg  

Sidsel Maske   styremedlem   2021 – 2023 på valg 

Eli K. Nøttestad   styremedlem   2021 – 2023 på valg 
 
Æresmedlemmer:                                                                                                                                           
Berit Schei ( NKS sentralt), Sidsel Maske (N.K.S. Sør-Trøndelag), Hilde Gade ( NKS lokalt)   
 
Medlemmer: 
Medlemstallet ved årsskiftet er 439 personer.  Noen medlemmer har avsluttet medlemskapet pga 
død, sykdom/alderdom eller andre uoppgitte grunner. 
 

 

I 2022 HAR DET VÆRT AVHOLDT: 

12 styremøter, som har behandlet 161 saker, samt Årsmøte 2021 og 6 medlemsmøter.  

  

26.01 22 Medlemsmøte  Sted: Thomas Angells hus. Tema: Seksuelle overgrep.  (24 deltakere) 

17.02.22 Trondhjem Sanitetsforenings Årsmøte 2021  og Medlemsmøte  (29 deltakere) 

08.03.22 8.mars feiring 

05.04.22 Medlemsmøte – Sted: Litteraturhuset, Tema: Kvinneliv og midtlivsutfordringer  

  (ca 200 deltakere) 

27.04.22 Medlemsmøte Sted: Thomas Angells hus, Tema: Symptomer på hjerte karsykdom  

                        (20 deltakere) 

30.04.22 Salg av Mai-blomst på Nordre 

30.05.22 Medlemsmøte Sted: Ragnhilds gt. 3, Tema: Integrering, Motherhood og WHAE 

01.06.22 Jentebølgen-Sesamgjester, Ukrainske kvinner/barn og medlemmer (30 påmeldte) 

                       Servering før avgang for noen og etter avgang for andre. 

14.06.22 Sesam og Motherhood – Sommertur. Sted: Ringve   (31 deltakere) 

22.06.22 Sommeravslutning for medlemmer. Sted: Trondheim Kunstmuseum og Ni muser  

 (20 deltakere) 

31.08.22 Medlemsmøte. Tema: Høstens aktiviteter. Sted: Feministhuset. 20 deltakere. 

16.09.22   Regionale samlinger Sted: Scandic Nidelven.   (6 deltagere fra oss) 

28.09.22 Medlemsmøte i Feministhuset. Tema: Kvinnehelse – lytt til hjertet ditt (10 deltakere) 
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20.10.22        Høstmøte NKS Trøndelag Sør. Sted: Scandic Nidelven.   (11 deltagere fra oss) 

23. 10.22 TV-Aksjon   Tema: Sammen redder vi liv. Ansvarlig: Sentrum/Hornemannsgården. 

26.10.22       Foredrag med Eli K.Gjengedal, St. Sebastian. Tema -48 - En overgang (17 deltakere) 

26. 11.22      Stand på Nordre: Utdeling av Rød knapp i forbindelse med verdensdag for  

                      Stopp vold mot kvinner. 

 

 

2022   Januar og februar er månedene for å lage fastelavensris. Vi bandt mange ris av de 
trærne ungdommene på Kvamsgrindkollektivet var i skogen og hentet til oss. Vi solgte ris 
flere steder, bla fra stand på Nordre, i forretninger, på Sverresborg Museum osv. Vi fikk 
hjelp av ungdommene fra BOA på Sverresborg også i år, samt elever ved Charlottenlund 
skole. 

                       April/mai er salgsmåneder for maiblomster til både biler og klær. Stand på Nordre og 
salg fra nettadresse i tillegg.  

 Stopp vold mot kvinner/Rød knapp – stand på Nordre og utdeling av knapper. Vi snakker 
med mange når vi er ute og mange melder seg inn som medlemmer. Dette er en fin 
måte å være synlige og rekruttere på. Det er veldig hyggelig å være mange ute samtidig. 

 
2022  Arbeidet på vaksinestasjonen ble avsluttet i februar. OBG gruppen ble feiret og takket på 

foreningens 125-års jubileum i desember 2021. 
 Det har vært avholdt 2 runder med pakking av Orklagaver til bosatte på mottak og 

fattige barnefamilier. For utdeling har vi samarbeidet med mottaket og IVF.  
 OBG-ledelsen har deltatt i kommunens beredskapsmøter og en table-topp øvelse. 
                        
2022   Kløvertur gruppe 1: 2 turer i og omkring byen på våren.  
 Kløvertur gruppe 2: For beboere ved Valentinlyst helse- og omsorgssenter. Ingen 

aktivitet i 2022. Mye usikkerhet mht smitte. Avventes til senteret tar kontakt. 
 
2022   «Språkvenn» - startet opp igjen, i litt forsiktige former først. Mange deltakere har flyttet 

til andre deler av landet og en del nye begynte sammen med de som har deltatt i mange 
år. Det er ukentlige møter. En del verter har permisjon. Og en del nye har kommet til. 

 Aktivitetene har dels foregått i Feministhuset og etter hvert i Ragnhildsgate. Egen 
rapport legges ved. 

 

2022 2-hver onsdag møtes strikkekafeen. Antallet deltakere har økt og det er bl.a. laget flotte  
 gaver til nyfødte barn av flyktninger og til bosatte på Krisesenteret. Egen rapport legges  
 ved. 
2022              Motherhood gruppe ble startet våren 2022. Kvinnene har til dels hatt dårlig kunnskap i    

norsk og utfordringene har vært mange. Etter plan skulle det gjennomføres 8 møter, 
men det ble utvidet pga utfordringer vedr. språkforståelsen.  

 

2022             Kvinnehelsehusprosjekt som er et nasjonalt prosjekt, skulle vært avsluttet før jul 2022, 

men det ble valgt videreført/utvidet til 30.6.2023. Det har vært holdt flere 

presentasjoner og rapporten ble ferdig tidlig i 2023.  Det er sendt søknad om 

oppstartsmidler fra 2023. Den lokale arbeidsgruppen videreføres sammen med 

prosjektlederstillingen. 
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Prosjekt Ragnhilds gate 3 er videreført også i 2022.  Koordinator Rita tok ansvar for at ledige 

leiligheter ble istandsatt/ettersett eller skikkelig restaurert ved ledighet. Vaktmester Elsa fikk større 

oppgaver i lange perioder for å forberede/tilrettelegge for snekkere, rørleggere og elektrikere.  Den 

siste av de store leilighetene er nå restaurert, så da gjenstår kun en av de minste leilighetene 

uoppusset. 

 

 
HUSMØTE:  
Det har ikke vært gjennomført husmøter i 2022, men beboerne har vært godt informert om arbeid 
som har pågått, og vil foregå framover.  
 

ÅRSMØTET 2022 

Ble avholdt i Thomas Angells Stiftelse 17.02.2022.  29 stemmeberettigede medlemmer deltok. 

Årsmelding og regnskap for Trondhjem Sanitetsforening for 2021 ble lagt fram, sammen med 

handlingsplan for 2022. 

Regnskapet for Margot Okstad for 2021 ble også fremlagt. Revisor Leif Langø, som utførte revisjonen, 

erklærte at de fremlagte resultatregnskapene og balanse er gjort opp i samsvar med regler som 

gjelder for god revisjonsskikk.  

 

TRONDHJEM SANITETSFORENING - BEVILGNINGER 2022 : 

 Fra  Trondhjem Sanitetsforening  

 KVINNEMEDISINSK FORSKNING KR. 100.000,- NKS FOND  

 FOND FOR UTENLANDSSATSNING KR. 50.000,- NKS FOND 

 MIN DAG I DAG   KR. 15.000,- NKS FOND 

 VEILEDNINGSENTER FOR PÅRØRENDE KR. 30.000,- RUSMIDDELAVHENGIGE  I MIDT-NORGE 

 BARN OG UNGE (PSYKISK HELSE) KR. 60.000,-  NKS FOND 

 N.K.S. JENTEBØLGEN   KR. 60.000,- HOVEDSPONSOR 

 KVAMSGRIND    KR. 50.000,- UTSTYR / AKTIVITETER 

 ASOSSA /WHAE   KR. 20.000,- FADDERSKAP 

 ASOSSA /WHAE   KR. 10.000,- JENTEPROSJEKT  

 VÅR FRUE KIRKE   KR. 50.000,- TILSKUDD TIL NYTT KJØKKEN 

 FLYKTNING PÅ MOTTAK  KR.   5.340,- BUSSKORT TIL FLYKTNING 

 SVERRESBORG BOA   KR.   2.500,-    BINDING AV FASTELAVNSRIS 

 ADRESSEAVISENS JULEINNSAMLING KR. 50.000,-        FATTIGE BARNEFAMILIER 

 

Der bevilgninger kommer fra mottatte tilskudd 

URETURNERBAR FLYKTNING  KR.18.000,- LIVSOPPHOLD  

INTERNATIONAL VELFERDSFORENING KR.342.400,- LEKER, MAT, INFO.MATERIELL, AKTIVITETER 

BOSATTE TRH. MOTTAKSSENTER KR.   6.500,- ELDRE OG SÅRBARE I CORONATIDEN 

 

MOTTATTE TILSKUDD  

NKS     KR.  12.000,- AKTIVITETER FOR BARN PÅ ASYLMOTTAK 

NKS     KR.  25.000,- 8.MARS FEIRING 

NKS     KR.    5.000,- OPPSTART AV MOTHERHOOD-GRUPPE 

NKS     KR.   72.000,- AKTIVITETER FOR BARN PÅ MOTTAK  

NKS     KR.   40.000,- JULEFEIRING FOR FAMILIER PÅ MOTTAK 
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ANTHON  STIFTELSEN   KR. 100.000,- AKTIVITETER FOR BARN PÅ MOTTAK 

DAM-STIFTELSEN   KR.  40.000,- INTERNATIONAL JENTE-CLUB 

DAM-STIFTELSEN   KR.   50.000,- HELSEDAGER  (LIVMORHALSPRØVER) 

DAM-STIFTELSEN   KR.   40.000,- BUSSTURER FOR BOSATTE PÅ MOTTAK 

DAM-STIFTELSEN   KR.   40.000,- SOMMERAKTIVITETER FOR UKRAINSKE BARN 

DAM-STIFTELSEN   KR.   40.000,- FRITIDSAKTIVITETER FOR BEBOERE VED MOTTAK 

DAM-STIFTELSEN   KR. 300.000,- AKTIVITETER FOR ELDRE  

MARGIT OKSTAD   KR.   18.000,- URETURNERBAR FLYKTNING 

MARGIT OKSTAD   KR.   10.000,- SESAM SOMMERTUR 

MARGIT OKSTAD   KR.     5.000,- SESAM JULEAVSLUTNING 

 

Til sammen utgjør bevilgninger i 2022  ……………Kr.  869 340,00   

Til sammen utgjør mottatte tilskudd i 2022 …… Kr.  797 000,00 

 

BEVILGNINGER FRA MARGIT OKSTADS STIFTELSE I 2022 GIKK TIL FØLGENDE FORMÅL. 

THOMAS ANGELLS HUS KR.   6.000,- AKTIVITETER FOR ELDRE BEBOERE 

TRONDHJEM SANITETSFORENING KR. 38.000,-  BISTAND TIL URETURNERBAR FLYKTNING 

TRONDHJEM SANITETSFORENING KR. 15.000,- SESAM SOMMERTUR OG JULEAVSLUTNING 

FORENINGEN IKT KR.   5.000,- IT-OPPLÆRING FOR ELDRE 

STRINDHEIM SANITETSFORENING KR.   7.500,- BUSSTUR FOR ELDRE 

Totalt har Margit Okstad bevilget kr. 71.500,- PR. 31.12.2022 

 

SPAREBANK 1 KAPITALFORVALTNING: 

Midlene våre står i Sparebank 1 Kapitalforvaltning. (Tidligere Allegro Finans). Vi får meldinger hver 

måned om utviklingen.  Pr 31. desember 2022 er markedsverdien hos Sparebank 1 Kapitalforvaltning 

kr. 10 912 161,07 
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Kort om de ulike aktivitetene. Egne vedlegg for noen av disse. 

 

N.K.S. JENTEBØLGEN 

Arbeid med Jentebølgen – synliggjøring og verving  

Foreningen har i mange år vært sponsor for Jentebølgen.  De senere årene hovedsponsor. Navnet er 

derfor «N.K.S. Jentebølgen».   Inntektene fra løpet går til barneidrett i Trondheim. 

Å være synlige, vise litt av det N.K.S. kvinnene arbeider med, og å verve nye medlemmer har vært en 

av de prioriterte oppgavene vi har hatt på dagsorden også i 2022.  

På grunn av Covid-19 ble det ikke noe Jentebølge i 2021. Vårt innskudd ble tilbakebetalt og avsatt til 

bruk for formålet i 2022. N.K.S. Jentebølgen ble gjennomført med start fra Torget den 1.juni 2022. 

Vi deltok med medlemmer, Sesam Språkvenn-deltakere, Motherhood-deltakere og nyankomne 

ukrainske flyktninger. For noen ble det invitert til Pizzaservering før avgang og for mange ble det mat 

og drikke på 9 Muser etter løpet. 

Alle flyktninger fikk delta gratis/dekket av Strindheim Idrettsforening. 

Deltakelsen ble imidlertid færre totalt enn forventet. Det gjør at Idrettslaget fortsatt ikke har 

besluttet om de viderefører aktiviteten i 2023. 

 

SESAM SPRÅKVENN 

Det er skrevet rapport fra virksomheten i Sesam Språkvenn for 2022. Den vedlegges på eget 

rapporteringsskjema fordi den også sendes N.K.S. sentralt og er knyttet til flere bevilgninger. 

Styret har fulgt opp enkelte spesielt sårbare Sesamgjester/flyktninger også dette året. 

MOTHERHOOD 
Ukentlig oppfølging av ny mødre i Norge fra 3 veiledere. Totalt 12 treff fordelt utover høsten 2022 
 
STRIKK SAMMEN 

Dette prosjektet ble videreført som fast tilbud i 2022. Omkring 10 kvinner møtes fast og har bidratt 

med vakre strikkeplagg, særlig til barn som trenger det. Gruppen har hatt møter annenhver uke og 

har levert egen rapport fra virksomheten. 

 

 

SAMARBEID MED ANDRE - OG NYE AKTIVITETER: 

Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Trondheim Mottakssenter Hero, på Sandmoen. Vi var godt 

i gang med felles aktiviteter før Covid-19. Aktiviteten har endret seg, men vi har hatt jevnlig kontakt 

og har levert Orkla-gaver til alle beboerne et par ganger i løpet av året. 

Vi samarbeider tett og godt med Internasjonal Velferdsforening Trøndelag (IVF) om aktiviteter for 

kvinner og barn på mottaket. Vi har søkt midler for å kunne tilby aktiviteter ukentlig for barn som til 

dels møter sammen med mødrene sine. Noen aktiviteter har de hatt sammen, mens noen ganger 

gjør ungene egne ting mens mødrene får helseopplysning i gruppe eller enkeltvis fra lege tilknyttet 

foreningen. Et Dam-prosjekt for å ta vare på de aller eldste sårbare kvinnene har blitt godt fulgt opp 

hos IVF. Dette ble videreført i 2022. Kvinnene har virkelig fått et nytt liv etter at de ble tatt inn til 

felles aktiviteter og helseinformasjon.  

Foreningen vår har levert masser av gode klær, leker og aktivitetsmateriell for ulike årstider til 

bosatte på Mottaket og til nylig bosatte familier med svak økonomi i byen. Ukrainske flyktninger har 

kommet til Ragnhilds gate og fått vinterklær, julepynt og utstyr til nystartede hjem. Flere nybakte 
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mødre med bakgrunn fra andre kulturer har også fått slik hjelp. «Strikk Sammen» har bidratt med 

hjemmestrikkede gaver. 

 

DOULA 

Tilbudet om Doula-bistand har kun vært i drift i begynnelsen av 2022. Noen av mødrene/barna har 

Elsa hatt kontakt med også senere. Tiltaket har kommet inn på Statsbudsjettet i 2022, riktignok med 

et lite beløp. Det betyr at det enda ikke fungere over hele landet. Veilednings- og opplæringsfunksjon 

fra to jordmødre, ble lagt inn i budsjettet til St. Olavs Hospital allerede fra 2021. 

 
 
OMSORGSBEREDSKAP    
Vi har hatt en gruppe på 75 deltakere som har tatt vakter fortløpende på Sluppen vaksinestasjon. 
Dette ble avsluttet februar 2022, så resten av 2022 har vært rolig for OBG-deltakerne. OBG-ledelsen 
har deltatt på digitale møter med kommunens ledelse og på en table-toppøvelse som skal lede til ny 
beredskapsstrategi for Trondheim. (Alle som har bidratt med vakter ble hedret spesielt ved 125-års 
feiringen på Britannia. Kommunaldirektør Wenche Dehli holdt en fin tale og alle fikk et innrammet 
bilde som Siv hadde malt. I tillegg ble det gitt bygavekort til de som hadde tatt mer enn 10 vakter. 
Beløpets størrelse var ulikt alt etter som vaktantallet økte. Vi søkte midler fra kommunen for å kunne 
dekke deler av utgiftene til festdeltakelsen, og gavene. Den som på festen hadde hatt flest vakter var 
Birgit Paulsen, med nærmere 200! Hun ble heiet fram av alle tilstedeværende ekstraordinære 
kostnader til drift av vaktliste og info i forhold til oppgaveendringer ble også delvis refundert etter 
søknad til kommunen. 
OBG-deltakere har også i år deltatt med å pakke gaveposer fra Orkla. Vi hadde to slike runder i 2022. 
Posene med matvarer og hygieneartikler er fordelt til barnefamilier bosatt på mottaket og 
barnefamilier bosatt i byen. Utdeling av poser har blitt gjort i samarbeid med ansatte på mottaket og 
frivillige i IVF. 
 
 
KVINNEHELSEHUSPROSJEKTET 

Arbeidet med startet sommer 2020 er forlenget til 30.juni 2023. Rapporten er ferdig utarbeidet og 

det er sendt søknader om oppstartsfinansiering av selve Kvinnehelsehuset. Det samarbeides med 

kommunalt ansatte og politikere, og saken er satt på den politiske agendaen for våren 2023. 

 
 
ETIOPIA: 
Samarbeidet med Etiopia har blitt fulgt opp fra sentralt hold og med de avtalte pengebeløp fra 
fadderforeningene. På grunn av både pandemi, krig og tørke, er det sendt flere midler til de vil har 
inngått avtaler med. 3 fra WHAE’s hovedkontor (daglig leder, styreleder og aktivitetsleder) besøkte 
Oslo og Laila, Eli og Hilde møtte dem sammen med flere foreninger med fadderavtaler.   
Vi var imponert over hvordan de har klart å holde aktivitet oppe i denne vanskelige perioden. En del 
av landet har vært stengt pga krig, men de øvrige delene har de klart å holde en viss kontakt med. Vi 
er flere faddere som har sendt ekstra støtte, og pengene er benyttet svært godt.  
Det har blitt gjennomført flere program med gutter og menn for at de skal forstå viktigheten av at 
jenter skal beskyttes mot å bli voldtatt og fratatt mulighet til å få undervisning. Likeså at kvinner skal 
kunne delta i foreningen og tjene penger. Prevensjonsopplæring er også gitt. Dette bedrer 
forholdene i familiene og ønskes videreført. Jentegrupper har de hatt flere av og alle får da vaskbare 
bind og helseopplysning. De får hjelp til å prioritere skole og økonomisk forståelse. 
WHAE har startet å bruke Whats App og legger ut materiale fra møter blant annet. 
Det har vært lett å ta kontakt med daglig leder og få svar i tillegg til rapportene de sender ca 2-3 
ganger pr år. 
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Vi er nå inne i det 3.året av inneværende avtale. Ny forlengelse av avtalen må skje fra sommeren 
2023. Orkdal Sanitetsforening ønsker å videreføre samarbeidet med oss og tar saken opp i sitt 
årsmøte.  
 

Jenteprosjektet I Etiopia er videreført i 2022 med opprettelse av nye grupper etter hvert som 

gruppen ble «ferdig utdannet». Foreningen fikk gave fra Orkdal Sanitetsforening på 125-års festen til 

dette tiltaket. Rapport fra WHAE/Asossa, ettersendes om den kommer senere enn årsmøtet.  

 

 

N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS 

Også i år har vi bidratt med kr. 50.000,- til pasientene ved Kvamsgrindkollektivet. Pengene benyttes 

spesielt til aktiviteter og utstyr.  

Høsten 2022 fortsatte Kollektivet med 1,5 ansatte og en innleid ½ psykologstilling som Prosjekt 

Kvamsgrind. Tiden skulle brukes til å rydde og ivareta eiendommen og de 1,5 stillingene for 

fagpersonell skulle utrede mulighetene for å bli godkjent av BUF etaten som et behandlingssted for 4 

svært unge rusavhengige samt for en av de unges familier. Evt også for å kunne inngå avtale med 

kommunen om ytterligere ungdommer fra Trondheim. Saken er fortsatt til vurdering. Prosjektet 

avsluttes 30.6.23.  Både leder, nestleder og to styremedlemmer er medlemmer i vår forening. Eies av 

Fylkesavdelingen.  

NETTSIDER, SOSIALE MEDIER OG NYHETSBREV  

Vi har en god tilstedeværelse i digitalt. Nettsiden forteller mye om hvem vi er, våre aktiviteter og 

møter. Vi rekrutterer og får nye medlemmer til både Trondhjem Sanitetsforening og til 

Omsorgsberedskap. Via digitale kampanjer har vi nådd ut til og engasjert mange i vårt nærområde. 

Blant annet dro vi nesten fullt hus på Litteraturhuset 5. april - med tema: "Midtliv og kvinneliv. I 

tillegg fikk vi betydelige bidrag til innsamlingen av varme klær i høst. Dette har også bidratt til mange 

nye medlemmer. 

Vi sender ut nyhetsbrev til alle som ønsker å vite mer om oss og våre aktiviteter. Vi sender også ut 

informasjon til medlemmer via samme system. Dette gjør at vi ivaretar GDPR og gjeldende regler for 

håndtering av personopplysninger. 

Foreningen har en egen facebook side: facebook.com/trondhjemsanitetsforening og Instagram 

konto på instagram.com/trondhjemsanitetsforening/ og egen side med vaktplan for 

Omsorgsberedskapsgruppa og vaksinearbeidet på Sluppen. trondhjemsanitetsforening.no/OBG-

vaktliste 

  

https://facebook.com/trondhjemsanitetsforening
https://www.instagram.com/trondhjemsanitetsforening/





