
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største 
kvinneorganisasjon med 42 000 medlemmer. Vi er religionsnøytrale 
og partipolitisk uavhengige. Vårt hovedmål er å bidra til et trygt og 
inkluderende samfunn med et spesielt fokus på kvinner. Vi er over 
hele landet og har møteplasser for alle kvinner der vi fokuserer  
på sosialt felleskap og kunnskap om kvinnehelse. 

De ulike temaene N.K.S. jobber med er å:
• spre kunnskap om kvinners helse
• bekjempe vold mot kvinner
• inkludere innvandrerkvinner
• styrke relasjonen mellom mor og barn 
• bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
• sikre en god alderdom

Kontakt din lokalforening for å finne ut mer om våre forskjellige 
tilbud. Vi har noe for alle!  
www.sanitetskvinnene.no 

Hva er «sanitet»?
Ordet «sanitet» handler om helse og sunnhet. Det ble en del av 
organisasjonens navn da den ble startet i 1896. 

BOKMÅL

Hva er en frivillig organisasjon?
En frivillig organisasjon er mennesker som jobber sammen om en sak 
eller en aktivitet, uten å tjene penger på det. Frivillige organisasjoner 
eier og bestemmer over seg selv og er uavhengige fra stat og 
kommune. Det viktigste i de frivillige organisasjonene er de frivillige 
som gjør ubetalt arbeid. Frivillighet handler ikke bare om å hjelpe 
andre. Det handler like mye om å delta i en aktivitet man tror på – 
enten det er i moskeen, på fotballbanen eller i politikken.  
Frivillig arbeid gir deg mye mer enn penger!  
(Les mer på www.frivillighetnorge.no)

Hos N.K.S. er alle velkommen, uansett alder, bakgrunn og livssyn.  
Du kan delta i mange spennende aktiviteter eller være en viktig  
støtte til vårt arbeid. Vi vet at du er en ressurs! 

Her er noen grunner til å engasjere deg:
• Du treffer andre
• Du lærer noe nytt
• Du holder på med noe du liker
• Du får kjempe for en sak du tror på
• Du blir sett og respektert
• Du får erfaring som er verdifull i jobbsøking
• Du har noe meningsfullt å bruke fritiden på
• Du blir en del av et kvinnefelleskap

Frivillig arbeid er ubetalt, men du får mye verdifull erfaring 
som arbeidsgivere setter pris på. Og det er veldig sosialt!

Bli språkvenn

Kirkegata 15, 0153 Oslo  
Tlf: 24 11 56 20  www.sanitetkvinnene.no  facebook.com/sanitetskvinnene



Jeg hørte om Språkvenn på 
voksenopplæringen og ble med for å 

praktisere norsk, men underveis lærte jeg 
mye annet, som brannsikkerhet, første-

hjelp, å strikke og dyrke grønnsaker. 
Dette tilbudet er veldig nyttig for  

oss som er nye i landet.
Ayat, bor i Harstad

Jeg begynte som frivillig i 
Språkvenn både for å praktisere 
norsk selv og for å hjelpe andre.  

Da jeg skulle søke jobb hadde jeg både 
blitt god i norsk og fått en bra CV på  

grunn av frivillig arbeid i N.K.S..  
Takket være dette fikk jeg jobb. 

Aliaksandra, bor i Oslo

Vennen min 
inviterte meg til Språkvenn. 

I tillegg til å lære norsk, snakker vi 
om utdanning, barneoppdragelse og 

andre temaer, og vi syr, svømmer og går 
på tur. Det er spennende og hyggelig å 
dele erfaringer med damer fra Norge  

og andre land. 
Ramia, bor i Drammen

Hva er Språkvenn?
Det er viktig å forstå og bli forstått i det landet du bor i. Den korteste 
veien til dette er gjennom språket. Språkkunnskaper gjør hverdagen  
i et nytt land litt enklere, både når du er på jobb og må kommunisere 
med kollegaene, eller når du er hjemme og vil snakke med familie-
medlemmer og barn som vokser opp i Norge. Derfor tilbyr N.K.S. en 
fantastisk mulighet til å få seg språkvenner - frivillige som både kan 
være samtalepartnere og gode venner, som kan fortelle litt mer om 
kulturen, samfunnet og alt som skjer i dette landet.  Det er utrolig 
enkelt! Du trenger ikke bøker og det er gratis. Det er bare å komme  
og sette i gang!

Med Språkvenn kan du:
• bygge nettverk
• få aktiv språktrening                                                                       
• bli bedre kjent med samfunnet
• bli sett og hørt
• få ny kunnskap

De lokale foreningene har forskjellige tilbud der de står for innhold, 
planlegging og tilrettelegging. Eksempler på tilbud er:

• samtalegrupper
• besøk i svømmehall
• matlagingskvelder
• turgrupper
• kafé eller andre møteplasser i lokalsamfunnet  

Finn Språkvenn der du bor!
Send SMS til telefonnummer +47 90 26 03 68 med ordet 
SPRÅKVENN og stedet du bor (eksempel: SPRÅKVENN Bergen)  
så hjelper vi deg! Du kan også sende e-post til:
post@sanitetskvinnene.no.

Fo
to

: O
sl

o 
Fo

to

Fo
to

: A
le

ss
an

dr
a 

La
ng

um
 F

ot
o

Fo
to

: O
sl

o 
Fo

to


