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1.5 millionermidd
lever i sengen din!

TM

Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM
hindrer du at midd kommer i kontakt med deg. Barn
under 16 år med dokumentert middallergi får Mite-
Block madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.
Folketrygdloven §5-22).

Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

Demodag: Tirsdag 13. april, kl. 14-17

Alliance apotek Larvik
Sykepleiesenteret, Tlf/faks 33 13 24 40/41
Åpent: 8.30-17.00 (tors 18) (lør 9.30-15)

SENGETREKK

MOT MIDD

APRIL TILBUD!

FÅ MED PUTEVAR

ved kjøp av dyne-

eller madrasstrek
k

Alliance apotek Larvik inviterer til aktivitetsdag 13. april.
Kom innom for gratis råd og veiledning, pluss enkel ultralyd
av urinblæren. Tømmer du blæren tom?

Er du plaget av urinlekkasje eller
urinveisinfeksjoner?

Alliance apotek Larvik
Nansetgata 8 tlf: 33 13 24 40
8.30 – 17 (tors. 8.30 – 18) (9–15)

– Jeg har lenge tenkt at overskud-
det fra Jentene på Kyststien skal
gå til noe nyttig.

Kristin Hammer Anvik og
mannen Sigmund, har allerede
vært rundt på Østlandet med ti
tusen Jentene på Kyststien-bro-
sjyrer før arrangementet den 5.
juni.

– En dag i november kom
ideen seilende. Sønnen min Sin-
dre, er nemlig aktiv speider. I fjor
var han med speidergruppa til Li-
beria for å åpne en brønn. Han
kom oppglødd hjem. Så tenkte
jeg vann, Kyststien, damer som
går, damer som bærer vann.

12. februar varKristinHammer
Anvik i møte med Kirkens Nød-
hjelp i Oslo. De synes ideen hen-
nes, Gå for vann, var god og ville
gjerne være samarbeidspartner.

– Jeg reiser til Etiopia 1. mars,
vil du være med? spurte Berit
Strømme Johnsen i Kirkens Nød-
hjelp.

Kristin Hammer Anvik kastet
seg rundt, fikk tatt en haug med
vaksiner og dro.

Hun viser bilder av kvinner
foran store borerigger. Kvinner i
oransjeT-skjortermed Jentenepå
Kyststien.

– Jeg tok med masse T-skjorter
og delte ut. Det er jo kvinnene
som bærer vann. De går ofte en
time eller to med barna som bæ-
rehjelp. Tenk hva det gjør for li-
vene deres å få en brønn med rent
vann i nærheten. Da kan de kan-
skje begynne å jobbe så de tjener
penger og barna kan gå på skole.

Etter tre døgn i Etiopia var
Kristin Hammer Anvik sikker:
«Gå for vann» er riktig prosjekt.
Det skal startes av Jentene på
Kyststien og utvikles videre.

– Målet i år er at over to tusen
kvinner går de ti kilometerne fra
Stavern til Anvik gård med Jen-

tene på Kyststien. Jo flere som tar
en sosial jentetur langs den vakre
kysten vår, jo større blir bidraget
til brønnboring, sier en entusias-
tisk Hammer Anvik.

Hun forteller at en brønn kos-
ter rundt 70.000 kroner og gir
vann til 150-200 familier, som får
livet sitt forvandlet. For dem er
rent vann selve nøkkelen til helse
og utvikling.

– Derfor må jeg rundt og dele
ut 10.000nye brosjyrer til Jentene
på Kyststien, smiler Kristin Ham-
mer Anvik.

I år er det start fra Kronprin-
stomta i Stavern, der selveste
Christian Ringnes skal åpne mar-
sjen.

– Jeg måtte «kvinne» meg opp
for å ringe ham,men jeg tenkte at
en mann som lager en hel skulp-
turpark med kvinnefigurer, må
være rette person.
Kjersti Bache
33163047 kjersti.bache@op.no

Jentene går for vann
Når Jentene på Kyst-
stien arrangeres for
femte gang, går delta-
kerne også for vann-
boring i Etiopia. Kristin
Hammer Anvik håper
jentenes tur langs vår
kyst kan åpne en ny
brønn til høsten.

Håper på to tusen: Kristin Hammer Anvik satser på at over to tusen jenter skal gå Jentene på Kyststien 5. juni i år. (Foto: Kjersti Bache)

FAKTA

● Arrangeres for femte gang 5.
juni

● 10 kilometer lang turmarsj fra
Stavern langs Kyststien til
Anvik gård for kvinner i alle
aldre

● I år vil en del av overskuddet
gå til prosjektet Gå for vann

● Les mer på www.jentenepa-
kyststien.no

Jentene på Kyststien

Gå for vann: Kristin Hammer Anvik skal i samarbeid med Kirkens Nødhjelp
skaffe penger til brønnboring i Etiopia. Her er kvinnenemed JentenepåKyst-
stien t-skjorter. (Foto: Kjersti Bache)


