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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 2019 

Leder: Anne Guri Sander Dahl 
Nestleder: Anita Bekkevold Berby 
Sekretær. Irene Engeskaug 
Kasserer: Kari Skyttersæter 
Styremedlem: Gunvor Garum  
 
 
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 2019 hatt et nært samarbeid med Eidsvoll 
Frivilligsentral, Gladbakk aktivitetssenter og Livsglede for eldre Eidsvoll. 
 
 
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 Livsglede arbeid på Vilberg Helsetun, 
Vilberg Bosenter, Dagavdelingen og Pålsejordet Bokollektiv for demente. 
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.  
Pålsejordet Bokollektiv for Demente har fått kr. 5000,- i støtte til trivselstiltak, sang og 
musikk. 
Dagavdelingen på Vilberg Bosenter har fått kr.1000,-  i støtte til underholdning. 
 

 
          Johnsrud gård - Inn på Tunet 
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Aktivitetsvenn og Demensvennlig samfunn i samarbeid med Demenskoordinator 
og Johnsrud gård. 
 
Eidsvoll frivilligsentral startet i 2019 med registrering av timer, dette gir oss en god 
oversikt over aktiviteten, men en del timer som gjøres i samarbeid med andre aktører 
er vanskelig å få oversikt over. Dette er kun rene aktivitetsvenn timer. 
 
 

Aktivitetsvenner for personer 

med Demens 

297 884 25 

 
 
Eidsvoll Frivilligsentral har med seg Aktivitetsvenn prosjektet hver uke. Vi har hatt 
aktive 14 Aktivitetsvenner og 4 elever fra valgfaget innsats for andre gjennom 2019. 
Vår faste møteplass på Johnsrud gård på tirsdager fra 12.00 til 14.00 har vi klart og 
holde på.  
 
Vi har registrert 884 timer fordelt på 297 oppdrag. Det er nok litt mer også, jeg klarer 
ikke helt og holde oversikten over alt som skjer med de som er blitt knyttet opp mot 
hjemmeboende og som gjør avtaler med personen eller familien på egenhånd. Vi 
samarbeider godt med Demensteam og har derfor etter hvert klart å nå flere 
hjemmeboende. 
 
Vi underviser alle innsats for andre elever på Råholt ungdomsskole med 
Demensvennlig samfunn kurset hver høst. De er rundt 80 elever og arrangerer hvert år 
Demensaksjon. Så har de fått linken til Aktivitetvenn kurset og der tar lærerne ansvar 
for kursingen av de elevene som ønsker å være med som Aktivitetsvenner. De blir 
knyttet opp mot Pålsejordet bokollektiv for demente. 
 
Vi har også et nært samarbeid med Livsglede for eldre Eidsvoll, her har elever fra 
videregående helsefag aktivitet på kommunens sykehjem en gang i uka. 
Demensforeningen ved meg som leder for Frivilligsentralen' og demenskoordinator er 
også inne med undervisning for de elevene hvert år. Da blir det en kombinasjon av 
Demensvennlig samfunns kurset og Aktivitetsvenn. 
 
Av våre voksne frivillige er noen tilknyttet sykehjemmet og noen går hos 
hjemmeboende. 
 
Vi har hatt en kurssamling og en erfaringssamling. Når nye aktivitetsvenner melder seg 
bruker vi nettbasert kurs med individuell oppfølging. Dette gjør at vi får flere ut i 
aktivitet. 
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Tilbakemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsa. 
 
Hei Irene,  
 
Dere har jo som vanlig fantastisk med aktivitet hos dere. Utrolig med så mange timer! 
Kjempe bra!  
Så flott å knytte dere så tett opp mot skolen, både ungdomsskole og videregående 
skole. Det er et utrolig viktig arbeid dere gjør der. Jeg vil gjerne bruke dette som 
eksempel i inspirasjonsbanken om det er greit for deg? Flott med et så helhetlig arbeid 
med demensvennlig samfunn, demensaksjon og Aktivitetsvenn. Og så fint at dere 
både har hjemmeboende og sykehjem.  
Du tar bare kontakt om det er noe jeg kan bidra med!  
 
Med vennlig hilsen 
Aurora Eck Nilsen 
Rådgiver Aktivitetsvenn 
Tlf: 920 71 867  

 

Besøksadr: Oscarsgate 36 B, 0258 Oslo, Postadr: Postboks 7139 Majorstuen, 0307 
Oslo,  

 
Demensaksjon med Råholt Ungdomskole. 
 

 
Bilde fra 2018. 

 
 

Råholt ungdomsskole ved valgfa-

get innsats for andre. 

Elevene ble for første gang i 2018 med 
Eidsvoll Demensforening og Eidsvoll 
Frivilligsentral på Demens aksjon i for-
bindelse med Alzheimer dagen i sep-
tember.  

Elever 2019 samlet inn kr. 14817, - 
de laget sitt eget opplegg i uke 38. 
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Tilskudd: 
5000,- i Partnerskapsmidler fra Eidsvoll Frivilligsentral 
5000,- til hyggetimer fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
 
 
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 rundt 50 deltagere. 
 
 
Utfordringer for Demensforeningen. 
Frivilligsentralen' har også bidratt mye i oppstarten av Aktivitetsvenn. Vi har gjennom 
ulike prosjekter i Frivilligsentralen' fått prosjektmidler. Gjennom 2019 har foreningen 
fortsatt 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 kr. 19.000,- 
 
Regnskapet er revidert av Knut Skyttersæter. 
 
 
For Eidsvoll Demensforening. 
Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl. 
 

 

Vedlegg under her. Regnskap 2019: 
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 Eidsvoll Demensforening 2019   

 Kvartal/Årsoppgjør    

      
      

 Konto for Tap og Vinning    

      

Nr.: Konto: Inntekt Utgift Resultat  

10 Nasjonalforeningen 3004,00 0,00 3004,00  

20 Pårørendeskolen 19000,00 0,00 19000,00  

30 Aktivitetsvenn 2019 0,00 30699,00 -30699,00  

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

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

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

70 Underholdning 2000,00 0,00 2000,00  

80 Annonse 0,00 434,00 -434,00  

90 Pålsejordet 0,00 4000,00 -4000,00  

100 Sykkelprosjekt 0,00 0,00 0,00  

110 Diverse 0,00 0,00 0,00  

120 Partnerskapsmidler 5000,00 0,00 5000,00  

130  0,00 0,00 0,00  

140  0,00 0,00 0,00  

150 Renter 28,82 0,00 28,82  

160 Gebyr bank 0,00 10,00 -10,00  

 Underskudd/Overskudd 6110,18 0,00 -6 110,18  

  35143,00 35143,00   

      

      

      

 BALLANSE     

  I.B.    01.01  U.B.  31.12  

 Bank 1 69 191,00  63 080,82  

 Bank 2 0,00  0,00  

 Bank 3 0,00  0,00  

 Kundefordringer 0,00  0,00  

 Leverandørgjeld 0,00  0,00  

 Egenkapital 69 191,00  63 080,82  

      

 Overskudd   > 0,00 
Underskudd  

> 6 110,18  

 Sum 69 191,00  69 191,00  

      

      

      

      

      

         

 sign.  Kasserer     

      

 


