
Vår gode, omsorgsfulle
mamma, svigermor,

farmor, mormor og oldemor

Sølvi-Ann
Skinmo

født 4. oktober 1935
døde fra oss i dag.

Tjølling,
27. september 2019.

Ditt varme sinn,
ditt lyse smil,

det alltid for oss skinne vil.
Takk for alt godt du har gitt,

din kjærlighet
til hver og en av oss.

Rolf Sølve †
Marianne
Per

Ann Iren
Tore

Johan og Karin, Vegard,
Pernille Amalie, Sondre,
Simen, Anne Cathrine,

Ane

Amalie, Synne, Sølve

Øvrig familie
Begraves fra Hedrum kirke
tirsdag 8. oktober kl. 12.00.

Istedet for blomster
ønskes en gave til

Trivselsgruppa ved
Tjølling Sykehjem.

Gaven kan gis i kirken.

Hjertelig takk
for all deltakelse og blomster ved vår far Haakon R.
Henriksens sin bortgang. Vi vil også rette en ekstra
takk ttil ansatte ved Nygård sykehjem, avd. E for
god pleie og omsorg av far den siste tiden.

Inger G., Harald, Guro og Dorthe

Hjertelig takk
for all deltagelse ved vår kjære Willy Jansson sin
bortgang. En spesiell takk til Kamfjordhjemmet for
omsorg og god pleie.

Grethe med familie
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Achtentuch, Arne-Simon, 
salgsleder,  930 18 324 
Armstrong, Victoria Jane 
frontsjef,  452 46 255
Bjerkaas, Vibeke, 
journalist,  928 05 232 
Baarnes, Geir, 
nyhetsredaktør,  930 18 348 

Edlund, Beate Bang, 
salgsservice,  913 03 206 
Gundersen, Lily Marcela, 
frontsjef,  970 00 341 
Hestnes, Ellen Imsen  
medierådgiver,  419 15 455
Hjalmarsson, Lars
journalist,  452 04 968 

Hvidsten Håkon, 
medierådgiver,  930 26 789 
Høyessen, Kurt André, 
journalist,   911 44 458 
Langevei, Per, 
journalist,   930 18 341 
Lerdahl, Rune Aanerud, 
markedssjef,  977 52 780

Liverød, Merethe, 
medierådgiver,  907 65 082 
Møller, Atle, 
journalist,   930 18 346 
Nilsen, Linda, 
journalist, 936 00 737 
Nygaard, Paal Even, 
journalist,  416 92 477 
Patella, Sonia Drivdal, 
journalist,  991 03 158 
Roaldset, Jan, 
redaktør,  930 18 300 
Rowe, Asle, 
journalist,  402 31 913
Røsholt, Eveline, 
frontsjef,  483 45 680 

Styrvold, Øystein, 
journalist  454 73 187
Sør-Reime, Jarle, 
vaktsjef,  926 000 76 
Saastad, Ann Kristin, 
journalist,  920 83 930 
Ude, Tone Merethe, 
journalist,  975 49 367 
Ulrichsen, Steinar, 
ansvarlig redaktør/daglig leder,  
 911 61 985   

■ ordførere

Sandefjord
10.00-11.00 Møte med Torgeir 
Frugård og Bjørn Ragnar Olsen
14.00-15.30 Debatt – Leve Hele 
Livet
17.30-19.30 Forberedende møte 
om folkevalgtopplæring

Ordføreren kan treffes på mobil 
90562270 eller på epost  
bog@sandefjord.kommune.no

■ lokalradio

Sandefjordskanalen 
fM 98,6, kabel 92,0 
web-radio

Radio Sandefjord – RS
Kontakt Radio – KR
Misjonsradioen -  RS

00.00 Den beste musikken! RS
06.00 Morgenshowet  RS
11.00 Kontoret  RS
14.00 Ettermiddagsrushet  RS
18.00 Den beste musikken!  RS
21.00 Radio for innvandrere  MR
22.00 Over en åpen bibel  MR
23.00 Noreamagasinet  MR

VANN 
REDDER 
LIV
For 200 kroner kan du 
gi ett menneske varig 
tilgang til rent vann.

SMS: VANN til 2426 (200 kr) 

Vipps til 2426

Fjorden-prosjektet 
har i sitt første halv-
året vært en suksess. 
Og nå skal etter hvert 
skoleelever under 
overflaten..
Asle Rowe 
asle.rowe@sb.no

Gunnar Horn, prosjektleder og 
leder i Sandefjord Dykker-
klubb, sier det er lagt ned et 
voldsomt arbeid i prosjektet 
siden det startet opp i mars.

– Vi har plukket opp et tonn 
søppel fra sjøen og skjærgår-
den, mest plast, og vi har ned-
lagt 1.800 dugnadstimer siden 
starten, og det er et forsiktig 
anslag, sier han.

Dykkerne er de som føler 
forurensningen av fjorden 
mest på kroppen. De har sett at 
det har blitt mindre liv og mer 
søppel i Sandefjordsfjorden de 
siste tiårene.

Viktig med dykkere
– Hovedmålet er selvfølgelig 
en renere fjord, men et annet 
mål er å rekruttere yngre folk 
inn i dykkersporten. Det har 
blitt lettere etter at miljøsaken 
er kommet høyere på dagsor-
denen. Rundt 80 prosent av 
søppelet som forurenser fjor-
den ligger under vannoverfla-
ten, så dykkere har absolutt 
sin funksjon, sier han.

Prosjektet består av en lang 
rekke tiltak for å sørge for en 
renere fjord, blant annet 
strand- og sjøbunnrydding, 
opphenting av spøkelsesteiner 
og stillehavsøsters, opprette 
hummerhabitat og overvåking 
og observasjon.

får med seg elever
– Vi har tatt opp mange spøkel-
sesteiner, det er et seriøst mil-
jøproblem. Når det gjelder stil-
lehavsøsters ligger mange av 
dem dypere enn de vi kan 
tråkke på. Da blir det en jobb 
for dykkerne, sier Jarle Gryt-
ten i Dykkerklubben.

Elever fra IB-linja på SVGS er 
også kommet med i prosjektet.

– 34 IB-elever skal adoptere 
tre strender i Sandefjordsfjor-
den. De skal ha minimum tre 
ryddeaksjoner på hver strand i 
året og rapportere inn sine 
funn til Hold Norge Rent. På 
den måten kan vi analysere 
hvilke arter som finnes i fjæra, 
sier Gunnar Horn.

Foreløpig er IB-elevene over 
vannflaten, men de som øn-
sker det kan bli med under 
vann i løpet av året.

– Vi har aldri kjørt så store 
dykkerkurs før. Vi kommer til 
å tilby både klassisk apparat-
dykking og fridykking, som er 
en form for avansert snorkling, 
sier Horn.

Også Røde Kors er med i pro-
sjektet. Susann Angell i Felles-

verket og Røde Kors Ungdom 
sier de setter pris på samarbei-
det med Sandefjord Dykker-
klubb.

– Vi har stor glede av å kunne 
tilby ungdommen spennende 
og meningsfulle aktiviteter 
som er både vekker engasje-
mentet for miljøet og det å ta 
samfunnsansvar, og som hjel-
per de unge å komme inn i po-
sitive aktiviteter der de kan 
være sosiale, ha det moro og 
bygge nye nettverk. I Røde Kors 
jobber vi også aktivt for å re-
kruttere flere unge inn båttje-
nesten vår, så dette er et vinn-
vinn-samarbeid, sier hun.

imponerte politikere
Også politikerne i Sandefjord 
ser på prosjektet som svært gi-
vende for hele kommunen.

– Jeg ble veldig nysgjerrig da 
jeg leste om prosjektet i vår. 
Det er et omfattende og ambi-
siøst prosjekt som favner om 
mange forskjellige kommuna-
le områder, som skole, kultur, 
helse og miljø og plan. Det er 
flott at noen tar et slikt initia-
tiv, dette er ikke bare ord på et 
stykke papir, det gjennomfø-
res, sier Hanne Børresen (H).

Også partikollega Henriette 
Elnan Steinsholt er imponert 
over hva de har fått til.

– Disse gutta er veldig be-
skjedne når de prater om pro-
sjektet. Det er kjempestort, 
sier hun.

Plukket opp et tonn 
søppel på et halvt år

fjorden: Susann Angell i Røde Kors Ungdom (f.v.), Hanne Børresen Johansen (H), Gunnar Horn og 
Jarle Grytten i Dykkerklubben og Henriette Elnan Steinsholt (H) er stolte av hva Fjorden-prosjektet har 
fått til.  foto: aSle rowe


