
VESTFOLD BLAD  SEPTEMBER 2011  UKE 39 5

  KULTUR & SAMFUNN

Ollebukta 2, Tønsberg - Tlf. 33 31 32 09 - www.seng.no - Åpningstider: Alle dager 10-18 (15)

SE VÅR AVDELING MED SOVESOFAER OG SKAPSENGER
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Mange  elegante  og  smarte  løsninger...

...for  maksimal  utnyttelse  av  plassen

Dette er typiske 
aktiviteter du kan 
være  med på i 
enestående familier: 

 Aketurer

 Skøyteturer

 Skogsturer

 Dansekurs

 Teatermoro for barna

 Enestående coaching

 Badeturer

 Hytteturer

 Lekeland

 Svømmehall

 Maisplukking

 Soppturer

 Besøk i klatrepark

 Juletrehogst

 Juleverksted

 Pepperkakebaking

 Påskeverksted

 Gjøglerkurs

 Energisamlinger

Ut på tur - aldri sur

med «Enestående familier»

   Da jeg dro, var jeg trygg 

på at Vilde og jeg ville få 

det trivelig. 
 Fenger Grøn

ranse, vannmøllesnekring, krab-
befi ske, natursti, trimbingo og 
et populært hobbyverksted. 

– Det gikk i ett. Da jeg dro, 
var jeg trygg på at Vilde og jeg 
ville få det trivelig. Hun trives jo 
med å leke med jevnaldrende 
barn, mens jeg var spent på 
overnatting med fremmede 
mennesker. Men det gikk over 
all forventning, både for mitt 
barn, alle de andre barna og for-
eldrene - vi er strålende for-
nøyd, sier Fenger.

Han rister på hodet over 
hvor mye Trude og IOGT kan få 
til for så lite - alle måltider og 
overnatting kostet 100 kroner 
per hode, for hele helgen med 
alle aktiviteter - noe som vitner 
om en organisasjon som både 
sponser og får hentet inn kom-
munale og statlige midler. Men 
også om en organisasjon som 
setter fokus på verdien av en 
trygg oppvekst med et godt akti-
vitetstilbud også til dem som le-
ver alene med barna sine. 

Enestående Familier
Her er Trudes ord, om bakgrunnen til 
hvorfor hun som regionkonsulent i IOGT 
tok initiativet til Enestående familier:

  Vi er mange voksne som på en eller annen måte opplever at vi 
er alene i foreldrerollen.

Noen av oss bor sammen med barna våre hele tiden, andre ser 
barna våre en dag i ny og ne.

samværsordninger og individuelle løsninger. Det blir stadig 

voksne kan noen oppleve at de er alene i foreldrerollen.

Annenhver helg kan de nå være med på aktiviteter spesielt 
satt sammen for seg og sine. Vi har kalt tilbudet vårt 
ENESTÅENDE FAMILIER.
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ENESTÅENDE 
FAMILIER OG IOGT:

  Arrangementene 
«Enestående familier» 
inviterer til gjennomføres i 
regi av IOGT, som er en 
religiøst og partipolitisk 
nøytral frivillig 
organisasjon. 

  Organisasjonens arbeid 
sammenfattes med ordene: 
«Edruskap, Vennskap, 
Solidaritet og Fred.» IOGT 
er opptatt av å skape 
hyggelige rusfrie sam-

  Nyttige nettsteder:
iogt.no og 
enestaaendefamilier.no 
(nyhetsbrevtjeneste med 
invitasjon til arrangement)

  Enestående familier har 
også egen side på Facebook

  I Vestfold har IOGT arbeid i 
Larvik, Sandefjord, 
Tønsberg, Horten og Re.

mulighet for gode opplevelser med barna.
Spennende med kanotur, synes Adele, Ada, og Vilde, som sitter 
mellom Beathe og Fenger.

Neste arrangement:
16.10.: Grilltur med bål 
i Sandefjord
29.10.: Tur til badeland 
i Skien


