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Få råd fra fagfolk om demens 

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen 
mandag til fredag kl. 9 - 15 

23 12 00 40  
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:004723120040
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Styret 2018 

Leder: Anne Guri Sander Dahl 
Nestleder: Anita Bekkevold Berby 
Sekretær. Irene Engeskaug 
Kasserer: Kari Skyttersæter 
Styremedlem: Gunvor Garum og. 
 
Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening. 
Demensforening ligger under Nasjonalforeningen for folkehelsen som arbeider for å 
fremme best mulige levevilkår for personer med demens og deres pårørende. 
Pårørende til mennesker med demenssykdommer og andre interesserte er velkomne 
som medlemmer. 
Eidsvoll demensforening har også 2018 hatt et nært samarbeid med Eidsvoll 
Frivilligsentral, Gladbakk aktivitetssenter og Livsglede for eldre Eidsvoll. 
 
Eidsvoll Demensforening var vertskap på årsmøte i fylkeslaget. Det ble avholdt på 
Gladbakk Aktivitetssenter og alle medlemmer i styre var på plass. 
 
Det har blitt avholdt årsmøte og 1 Styremøter.  
Vi har god kontakt i hverdagen og samarbeider om mange prosjekter. Derfor blir det 
ikke så mange styremøter.  
 
Saker vi jobber med: 
Samarbeidsprosjekter rundt hyggetimer og turer.  
Aktivitetsvenner for personer med demens og møteplassen på Johnsrud gård «inn på 
tunet» 
Demensvennlig samfunn i samarbeid med Demenskoordinator  
Demensaksjon med Råholt Ungdomsskole. 
Pårørendeskole i samarbeid med Demenskoordinator. 
 
Samarbeid Hyggetimer og Turer. 
Eidsvoll frivilligsentral, Demensforeningen og Livsglede for eldre Eidsvoll samarbeider 
om aktivitetsgrupper på Vilberg Bosenter og Dagavdelingen. Målet er å skape hygge 
og aktivitet i hverdagen. Frivillige er inne og lager aktivitet hver mandag og torsdag.  
Underholdning med sang musikk en gang i mnd.  
 
Johnsrud Gård – inn på tunet 
Pålsejordet Bokollektiv for demente har fått 10 000,- i støtte til utflukter gjennom 
Eidsvoll demensforening og Nasjonalforeningen. De ble brukt til gårdsbesøk på 
Johnsrud går «inn på tunet» Noe som har vært meget populært i flere år. 
 
10 gårdsbesøk for beboere fra Pålsejorde bofellesskap på Johnsrud gård « Inn på 
tunet». Hvert gårdsbesøk har hatt en varighet av 2 timer. På slutten av besøket har vi 
fått servering, kaffe og vafler. 
Mange av beboerne har vokst opp på, - eller i nærheten av en gård og gode minner 
har blitt vekket til live av lukter, lyder og nærkontakten med dyra på gården. 
Vi har vært på Eidsvoll bygdetun. Der ble vi servert hjemmelaget tradisjonsmat i 
Engerbygningen.  God mat og  stemningsfull atmosfære.  
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Aktivitetsvenn i samarbeid med Demenskoordinator og Johnsrud gård. 
 

- Kurs for nye aktivitetsvenner: Antall deltakere: 4 

- Samarbeid om aktuelle kandidater, her gjennomfører vi møte mellom frivillige og 

hjemmeboende personer med demens.  Tilstede på slike møter er 

aktivitetsvenn, daglig leder for sentralen, personen med demens, pårørende og 

Demenskoordinator. 

- Johnsrud gård er også fast møteplass hver tirsdag for aktivitetsvenner og 
personer med demens. Dette er en åpen møteplass hvor man kan komme og 
bli litt kjent med tilbudet. 

- Gjennom 2018 har vi videreført Aktivitetsvenn prosjekt i samarbeid med Eidsvoll 
frivilligsentral  

- 14 Aktivitetsvenner i løpet av 2018, inkludert fire elever fra valgfaget innsats for 

andre. 

 
Demensvennlig samfunn et samarbeid mellom Demenskoordinator og 
Frivilligsentralen'. 
 
Kurs ledere er Demenskoordinator Anita Bekkevold Berby og Daglig leder på 
Frivilligsentralen' Irene Engeskaug.  
 

- Fire Kurs for amfi senteret. Antall deltakere: 62 deltagere fordelt på 23 butikker. 

- Kurs for ansatte på Gladbakk Aktivitetssenter. Antall deltagere: 6  

- Kurs for røde kors besøkstjeneste. Antall deltakere: 20 

- Kurs for elever RUSK. Antall deltakere: 80 

- Kurs for Livsglede for eldre elever ved Eidsvoll videregående. Antall: 10 
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Demensaksjon med Råholt Ungdomskole. 
 

 
 
 
 
Tilskudd: 
Etter Tv-aksjon 2013 har Nasjonalforeningen delt ut penger til lokallagene for å skape 
aktivitet. Eidsvoll demensforening har i 2018 fått 15 000,- til aktivitetsturer fra 
Pålsejordet Bokollektiv for demente til Johnsrud gård «inn på tunet» og til hyggetimer 
på Pålsejordet og Vilberg Bosenter. 
 
Pårørendeskolen 
Demenskoordinator i Eidsvoll kommune har overtatt ansvaret for skolen. 
Demensforeningen bidrar med tilrettelegging, markedsføring, foredrag 1.kveld og ulike 
former for samtaler med deltagere ved behov. Vi har også hatt henvendelser og 
samtaler rundt arbeidet med Aktivitetsvenn på bakgrunn av vår tilstedeværelse på 
skolen. Skolen ble avholdt i september / oktober med 26 deltagere. 
 
Utfordringer for Demensforeningen. 
Vi har gjennom perioden fra 2014 og ut 2018 fått mye støtte etter TV aksjon. 
Frivilligsentralen' har også bidratt mye i oppstarten av Aktivitetsvenn. Vi har gjennom 
ulike prosjekter i Frivilligsentralen' fått prosjektmidler. Gjennom 2018 har foreningen 
jobbet konstruktivt og kreativt for å se på muligheter for å kunne drive denne viktige 
aktiviteten videre. Eidsvoll kommune har gjennom samarbeid med Demenskoordinator 
kommet på banen med ca. 30 000,- 
 
For Eidsvoll Demensforening. 
Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl. 
 

Råholt ungdomsskole ved 

valgfaget innsats for andre. 

Elevene ble for første gang i 2018 med 
Eidsvoll Demensforening og Eidsvoll 
Frivilligsentral på Demens aksjon i 
forbindelse med Alzheimer dagen i 
september.  

De laget sitt eget opplegg i uke 38 
og samlet inn kr. 12378,- 
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 Eidsvoll Demensforening  

 Kvartal/Årsoppgjør   

     

     

 Konto for Tap og Vinning   

     

Nr.: Konto: Inntekt Utgift Resultat 

10 Nasjonalforeningen 2002,50 800,00 1202,50 

20 Pårørendeskolen 58517,00 0,00 58517,00 

30 Aktivitetsvenn 2018 3135,00 38644,00 -35509,00 

40 Andre tilskudd/gaver 0,00 0,00 0,00 

50 Medl.kontingent 0,00 0,00 0,00 

60 Divese inntekter 5000,00 0,00 5000,00 

70 Underholdning 0,00 1200,00 -1200,00 

80 Annonse 0,00 496,00 -496,00 

90 Pålsejordet 10000,00 7940,00 2060,00 

100 Sykkelprosjekt 0,00 0,00 0,00 

110 Diverse 0,00 224,00 -224,00 

120  0,00 0,00 0,00 

130  0,00 0,00 0,00 

140  0,00 0,00 0,00 

150 Renter 27,20 0,00 27,20 

160 Gebyr bank 0,00 0,00 0,00 

 Underskudd/Overskudd 0,00 29377,70 29 377,70 

  78681,70 78681,70  

     

     

     

 BALLANSE    

  I.B.    01.01  U.B.  31.12 

 Bank 1 39 813,17  69 190,87 

 Bank 2 0,00  0,00 

 Bank 3 0,00  0,00 

 Kundefordringer 0,00  0,00 

 Leverandørgjeld 0,00  0,00 

 Egenkapital 39 813,17  69 190,87 

     

 Overskudd   > 29 377,70 
Underskudd  

> 0,00 

 Sum 69 190,87  69 190,87 

     

     

     

     

     

        

 sign.  Kasserer    
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