
 

 

               

 

 

 

AKTIVITETSVENN 

 

 

 

Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? 

 



Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du 

liker, sammen med en som har demens.  

Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen tid å miste», etablerte Nasjonalforeningen for 

folkehelsen prosjektet «Aktivitetsvenn». Målet er å bidra til at personer med demens kan få 

flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Det betyr at når grunnleggende behov, som 

pleie og omsorg, er løst, skal den som er syk kunne få delta i det vanlige livet og gjøre ting 

som de gjorde før sykdommen satt begrensninger. 

 

«Aktivitetsvenn – dobbel glede!» 

 

Hverdagene blir fort litt annerledes etter at man har fått en demensdiagnose. Det er viktig å 

fortsette å få opplevelser og utfordringer. På den måten får ikke begrensningene for stor makt. 

Samvær med andre er viktig. Fellesskap og aktivitet er trolig den beste terapi. Mange som har 

fått demens opplever at sosialt samvær blir vanskelig, og noen trekker seg vekk fra foreninger 

og sosialt liv. For dem som har fått demens er det viktig å opprettholde dagligdagse aktiviteter 

og oppgaver, samt fortsette med fritidsinteresser. Det er viktig å finne noen å gjøre aktiviteter 

sammen med, helst regelmessig.  

Det er her en aktivitetsvenn kan komme inn og bidra.   

Som frivillig aktivitetsvenn vil man gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Har 

man en interesse, eller noe man liker å gjøre, er det et veldig godt utgangpunkt for å bli 

aktivitetsvenn. Sammen kan aktivitetsvennen og personen med demens gå tur i skogen, sykle, 

trene, gå i teater eller på kino, fiske, male, gå på utstillinger – alt etter hva man har lyst til å 
gjøre sammen. 

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige 

aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der 

sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode 

følelsene og den positive stemningen varer. 

Mange ønsker å gjøre en frivillig innsats, og å bli aktivitetsvenn ivaretar dette engasjementet 

på en direkte og meningsfull måte.  

Alle som ønsker å være aktivitetsvenn gjennomgår aktivtetsvennkurs før oppstart. Her får 

man informasjon om prosjektet, og om hva det vil si å være aktivitetsvenn for personer med 

demens. Man får også opplæring rundt aktiviteter og kommunikasjon. Aktivitetsvennene får 

veiledning og oppfølging etter oppstart.  

Vi holder aktivitetsvennkurs for nye aktivitetsvenner i Eidsvoll hver vår. 

 

 



AKTIVITETSVENN i Eidsvoll 

Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening, Eidsvoll Frivilligsentral, Johnsrud gård og 

Eidsvoll kommune har gått sammen om å starte opp aktivitetsvennprosjekt i Eidsvoll.  

Etter en periode med planlegging og utprøving, startet vi opp med kurs for aktivitetsvenner i 

april 2015. Noen uker etter kurset hadde de første aktivitetsvennene startet opp, og vi er nå 

godt i gang med å etablere Aktivitetsvenn som tilbud i Eidsvoll. 

Aktivitetsvenn er i utgangspunktet et en-til-en tilbud. Den som ønsker å bli aktivitetsvenn 

settes i kontakt med en person med demens som ønsker å få aktivitetsvenn. Man «matches» ut 

ifra interesser og personlighet. Man kan være aktivitetsvenn for en som bor hjemme eller på 

institusjon. Målet er å gi hjelp til å kunne fortsette å gjøre dagligdagse oppgaver og aktiviteter. 

Dette kan være å gå turer, gjøre hagearbeid, delta i koret, gå i butikker, steke vafler, drive med 

håndarbeid, ta en fisketur, være med på foreningsmøter eller hugge ved. Mange som har 

demens vil med litt hjelp og assistanse kunne fortsette å gjøre disse aktivitetene. 

 

Man kan også være aktivitetsvenn for grupper på institusjon. Aktivitetsvennen kan da f. eks ta 

med seg flere ut å gå tur.  

 

I Eidsvoll har vi også startet opp et prosjekt rundt aktivitetsvenntilbudet, knyttet til Johnsrud 

gård. Hver tirsdag kl. 12-14 er gården åpen for personer med demens og deres 

aktivitetsvenner. De møtes på gården, både for aktiviteter og sosialt fellesskap.  

Tanken er at dette gir en felles møteplass, som gir trygghet og forutsigbarhet for både 

personene med demens, og for aktivitetsvennene.  

 

 

Johnsrud gård - «inn på tunet» 
På gården vil Birgit Johnsrud som er ergoterapeut stå for trygghet og aktiviteter.  

 

 

 
 

 

Johnsrud Gård ligger sentralt plassert i Eidsvoll. På gården er det kuer, alpakkaer, kaniner, 

høner, katter og hund. 



Vi tenker at alle som kommer til gården både bidrar og mottar. Omgitt av et levende 

gårdsmiljø kan arbeidsoppgaver man mestrer og liker, felles opplevelser, omsorg, åpenhet, 

respekt, glede over god mat, og ulike sanseopplevelser øke livskvaliteten til mennesker i ulike 

livsfaser. Det legges opp til at aktivitetene skal være reelle, og hver enkelt skal lykkes. Dette 

øker mestringsfølelsen og egenverdet. Aktivitetene legges til rette for hver enkelt ut i fra 

interesser og funksjonsnivå. 

 

 
 

 

Aktiviteter 
 

Alpakkaer er et eksotisk syn. Å observere disse sjarmerende dyrene, høre på de lave lydene 

de lager når de prater med hverandre, mate dem fra hånda eller kjenne på deres myke ull kan 

oppleves som veldig positivt og spennende. Alpakka er nysgjerrige dyr med rolig gemytt, men 

de er samtidig litt sjenerte slik at de ikke oppleves som påtrengende. De kan leies på tur og gir 

mye oppmerksomhet til oss når vi er sammen med dem. De trenger også daglig stell som 

møkking og foring. 

 

 

 



 

 
 

På gården kan man være sammen med alpakkaene inne i fjøset eller ute på beitet. 

 

 

 

Bearbeiding av ull fra alpakkaene. Ulla er veldig lett å jobbe med og gir fine resultater, så 

mulighetene er mange. Her prøver noen seg på å karde ulla, og senere spinne tråd.  

 

 

 

 
 



Fjøsstell er en del av den daglige jobben på gården. Det er ca. 40 kuer, kalver og ungdyr som 

trenger daglig stell, foring, møkking, strøing og kos. Noen av kuene treffer man inne i fjøset, 

mens andre går på beite ute og trenger stell der. Fra det lille klappet til hele fjøsstellet, alle 

bidrag er viktige og vesentlig for dyrene. Mange kan synes at det er enklere å forholde seg til 

dyr enn til mennesker. Dyrene forventer ikke at du kan og husker, de gir uforbeholdent 

nærhet, kos og glede.  

 

 
 

 

Hagen har alltid et utvalg av aktiviteter som kan utføres. Det kan lukes i bed og urte-

/grønnsakhagen, se at det gror og følge med i det som skjer. I hagen er det mang kjente 

oppgaver som er trygge og meningsfylte. Dyrke grønnsaker og stelle i blomsterbed. Det å se 

at det vokser, og nyte resultatene av det, gir mange gode stunder. Å følge produktet fra jord til 

bord er også en god prosess for mange. Aktivitetene følger årstiden og tilpasses etter behovet i 

hagen. 

 

 

 



 
 

 

Sansene stimuleres gjennom å plukke og smake på rips, solbær, bringebær og ulike urter.  

 

 

 
 

 

Gårdsarbeid er også en daglig del av livet på gården. Her er det oppgaver som følger 

årstidene. Det er stadig vedlikehold og nye ting som må lages. Oppgavene er varierte og har 

ulike utfordringer, alle kan delta i arbeidet på gården. 



Turgåing er en viktig aktivitet. Mange bli fysisk passive når sykdommen utvikler seg, og de 

får ikke den aktiviteten de er vant til og som kroppen trenger. På og rundt gården er det ulike 

turmuligheter med ulike inntrykk og utfordringer. 

 

 

 
 

 

Lek og moro oppstår når man minnes ting man gjorde som barn, og opplever at det fortsatt er 

gøy selv om man er voksen.  

 

 



Kjøkkenet kan brukes på omgang til å gjøre i stand noe godt til kaffen, eller for å bearbeide 

det man har høstet i hagen.  

 

 

Vi samles rundt bordet – i små grupper eller samlet. Der kan de nære ting snakkes om og 

deles. Måltidet og tiden rundt bordet er et godt utgangspunkt for mange gode temaer, spill, 

høytlesning, spørrekonkurranser m.m. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Vi ser at det er en fordel å ha en hel gård, med alle dens aktiviteter til rådighet. Det gir 

mulighet for stor variasjon i aktiviteter, trygge rammer, aktiviteter en-til-en og i grupper, og 

god tilpasning for hver enkelt etter behov og ønsker. Det gjør at brukerne får opplevelsen av å 

lykkes, og å gjøre noe hyggelig og nyttig. På tross av tapte funksjoner, øker mestringsfølelsen 

og egenverdet, og gjennom det livskvaliteten. 

 

 

 
 

 

 

 

For mer informasjon om Aktivitetsvenntilbudet i Eidsvoll, kan du kontakte: 

 

Eidsvoll Frivilligsentral                                  Johnsrud Gård  
Daglig leder: Irene Engeskaug                         v/Birgit Støverud Johnsrud 

Gladbakkvegen 54, 2070 Råholt                      Carsten Ankers veg 43, 2074 Eidsvoll Verk 

Tlf: 63 96 01 70                                                Tlf: 92 24 27 88     

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/forsiden.aspx
mailto:post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

