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1 Daglig leder Tom W. Madsen kom til Røde Kors som konsulent for Røde Kors Sentrene. Nå leder han alle tre og har i tillegg det daglige ansvaret på Eidene. 2 og 3 Eidene har en lang
historie og har en variert bygningsmasse. 
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Et senter
for mange og mye
– Vi vil gjerne åpne opp Eidene for tjømlingene, sier
Tom W. Madsen. Han leder en bedrift som har vært i
sunnhetens tjeneste i 68 år.
Først som Maj Lindegaards Stiftelse, dr. Solems Klinikk for
nervøse barn, fra 1949 til 1973. Året etter ble den store eiendommen med 600 mål skog, samt bebyggelse, gitt i gave til
Røde Kors.
– Historisk har det kanskje vært litt lukket her, men det har
vi tenkt å gjøre noe med. Jeg tror ikke det har vært noen tanke
bak at vi har fremstått som litt innadvendt. Vi har bare vært så
opptatt av drift, sier mannen som er leder for Røde Kors-selskapet som eier og driver feriesentrene Eidene, Merket i Valdres og Haraldvigen utenfor Kristiansand. I tillegg er han altså
daglig leder på Eidene.
Madsen tiltrådte stillingen for et drøyt år siden, og noe
av det første Eidene gjorde var å arrangere en åpen dag. I tillegg til å vise fram Eidene, samarbeidet han med lokale krefter som stilte med salg av kunst og andre lokale produkter, og
det var tilbud om å ri på hest. Det hele ble en kjempesuksess.
Like vellykket var ikke en åpen dag i mai i år. Men da var ikke
værgudene på Eidenes side. Det skremmer ikke, og det planlegges nye åpne dager.
På veien er det fint å ha godt samarbeid med Tjøme kommune. Det er gode diskusjoner med næringssjef og rådmann.
De har også vært interessert i at Eidene åpner seg litt.
Det er et stykke fram, men med tilbud om søndagsmiddag
og julelunsj, håper han å tiltrekke seg både tjømlinger og nøttlendinger og etter hvert innbyggere i Færder kommune.
– Bruk oss! Det bidrar positivt til det oppdraget vi har, sier
Tom W. Madsen. Han ser mer positivitet rundt Eidene i lokalsamfunnet enn det var bare for et år siden.
I noen sammenhenger blir Eidene allerede brukt lokalt.
Mange har vært på minnesamvær der, hatt bryllup der eller
kanskje et firmaarrangement.
– Både Eidene og de to andre sentrene er viktige verktøy i
Røde Kors sitt humanitære arbeid. Tilrettelagte opphold for
personer med forskjellige former for funksjonshemninger er
en stor og viktig del av driften. Slike opphold finansieres på
ulike måter. Men det er ikke nok til å få driftsbudsjettet på
drøyt 20 millioner kroner til å gå rundt. Vi er avhengig av hotelldriften, hvor bedrifter, organisasjoner, kommuner og statlige etater er her på konferanser, samlinger og kurs. Og ikke å
forglemme private tilstelninger, sier Madsen.

Eidene
– Eidene eller Eiane, en av Tjømes
eldste gårder. Den er nevnt i
bygdeboken tilbake til 1593.
– Fremstår fra 1700-tallet som
storgård med skipsredere som eiere.
– Kjøpt i 1949 av Mai Lindegaard
som sammen med dr. Odd Solem
dannet «Mai Lindegaards Stiftelse,
dr. Solems Klinikk for nervøse
barn».
– Ble landets første
barnepsykiatriske behandlingshjem.
– Eiendommen ble gitt i gave til
Norges Røde Kors i 1974.
– Boligene er pusset opp og tilpasset
funksjonshemmede.
– I 1981 sto nytt hovedbygg ferdig.
– Flere byggetrinn er kommet til
senere.
– I dag er det et moderne feriested
som tilbyr tilrettelagte opphold.
– Opphold tilbys foreninger,
organisasjoner, offentlige og private
virksomheter.

Tyngden av de tilrettelagte oppholdene for funksjonshemmede er i sommermånedene, i julen og påsken og i helgene.
Resten av året gjelder det å få inn bedrifter, offentlige etater og
organisasjoner.
– De bedriftene som er her, glemmer det ikke. Vi forteller alltid litt om Eidenes historie, og så har vi 600 mål eiendom,
egen strand og åtte-ni hus med overnattingsmuligheter.
Skogen og stranda og alt det andre er selvsagt viktig for tilrettelagte opphold, men de er også viktig for kurs og konferanser. Det gir muligheter for samarbeid og lek på måter knapt
noe hotell kan tilby.
Madsen sier at de som har vært her en gang, gjerne kommer
igjen. Enkelte bestiller for år framover. Og det er ikke på grunn
av hotellkvaliteten.
– Det er enkel standard på rommene, men folk kommer hit
på grunn av naturen, aktivitetstilbudet, atmosfæren og maten. På rommet sover man jo. Derfor er det bare TV i fellesarealer.
Mange av rommene har bad, mens rommene i enkelte bygninger har bad på gangen. Eidene har totalt 74 rom, med totalt
150 senger.
– Eidenes kjernetilbud er tilrettelagte opphold for nesten alle
typer funksjonshemmede, men det gjelder ikke tunge brukere med ekstra stort behov for bistand. Vi er ikke et behand-

lingssted. Derimot er vi et paradis for personer som klarer seg
selv, men som trenger noen grad av tilrettelegging. Her har vi
personer med Asberger, ADHD, Downs syndrom, cerebral parese og mange andre funksjonshemninger. De som kommer i
regi av foreninger har gjerne med ledsager. Men ellers har Eidene et stort antall ledsagere, som i stor utstrekning er hentet
blant flott ungdom over 18 år i lokalmiljøet. Det er kø for å få
jobb som ledsager. Det gjør seg på CV-en.
Madsen forteller videre at hele anlegget er universelt utformet, og det er mulig å kjøre rullestol i skogen. Uansett hvilken funksjonshemning man har, kan man ta seg fram i bygningsmassen. Mange organisasjoner kommer igjen og igjen.
Her er det også Ferie for alle. Det er ferie for familier med
dårlig økonomi, som er et Røde Kors-prosjekt.
Eidene tilbyr dessuten helgeavlastning for funksjonshemmede fra Tjøme og Nøtterøy og andre steder i landet. Nå er det
også tilbud til eldre. Det er gjerne dagsbesøk for grupper som
går tur på stranden og i skogen og spiser lunsj ute i naturen.
Helseaktøren Aleris tar med sykehjemspasienter til tre, fire
dagers opphold på Eidene.
Madsen legger vekt på at her er det mulig å mestre, å få til
ting. Nesten alle kan skyte med pil og bue. Det er fantastisk å
se gleden ved å få til noe. Personer med psykisk utviklingshemning av forskjellige slag, finner venner på Eidene som de
gjerne vil treffe igjen. Det er for øvrig ikke bare funksjonshemmede som gleder seg her. Også funksjonsfriske blir som barn
og opplever stor glede.
Eidene har 15 fast ansatte, som stort sett er der hele året, og
det er medarbeidere sentersjefen nesten ikke kan få fullrost.
– De er flinke, blide, positive og fleksible. Det betyr alt. Det å
jobbe på et senter er langt på vei en livsform. Du må være her
til du er ferdig. Når du har med så mange funksjonsfriske eller
funksjonshemmede å gjøre, kan det skje mye. Da er det viktig
å kunne mye om mye.
Ute mellom trærne er det all verdens spill og leker. Det er i
utgangspunktet tenkt for funksjonshemmede, men har like
stor appell til de funksjonsfriske, og Eidene passer på at alle
gjester får leke seg litt. Det gjør noe med atmosfære og trivsel
på arrangementene. Samtidig har det stor betydning at funksjonsfriske og funksjonshemmede ofte er samtidig på Eidene.
Det både berører og rører funksjonsfriske å se funksjonshemmede utnytte sine evner og sitt potensial i fri lek på Eidene.
– Jeg føler at vi gjør noe riktig, at vi har en funksjon, som det
ikke er så mange som har. Det er ikke så mange andre steder
hvor det blir tilrettelagt slik det blir på sentrene våre, sier Madsen.
Selvsagt huser senteret også mange Røde Kors-arrangementer.
– Alle daglige ledere i Røde Kors i hele landet var på samling
her i slutten av mai. Mange hadde ikke vært her før. Og så har
vi vært heldige. Eierne av NorgesGruppen har donert nokså
mange millioner til Røde Kors. Av det har de tre sentrene fått
fem millioner til å utvikle aktivitetsdelen av driften for barn
og unge.
Bedriftsmarkedet i Oslo er viktig for Eidene. Det er kort
nok å kjøre fra Oslo til at det er greit å komme dit, og det er
langt nok unna at folk ikke blir fristet til å reise hjem fra kurs
om kvelden. På kundelisten står mange norske kommuner,
men også større og mindre, og til dels svært kjente, bedrifter.
Den som følger Eidene tett, har oppdaget at stedet har byttet
profil og logo. Den nye logoen viser tydelig at Eidene, og de to
andre aktivitetssentrene, har tilhørighet til Røde Kors.

Sven Otto Rømcke

