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- har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag/foreninger, 
organisasjoner og det offentlige. 

 
 

ÅRSMELDING  
 2018 

 
https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral 

Og du finner oss på Facebook. 
 
 

 

 

Eidsvoll Frivilligsentral feiret sitt 20 års 

jubileum med stor frivilligfest med over 80 til 

stede på Gladbakk Aktivitetssenter. 

 

Hovedattraksjonen og årets gave til frivillige 

var konsert med Anita Hegerland.  

 

Vi reiste også rundt til alle fire Gågruppene 

med åpne arrangement for alle som ønsket. 

Kake sang og musikk var med på turen. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral
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Drift av Eidsvoll frivilligsentral  
 
Styret i 2018 
Leder, Jens Hegland, frivillig på Snekkerboden 
Nestleder, Kari Skyttersæter, representant for Dal Vel 
Styremedlem, June Andresen, representant fra Revmatikerforeningen. 
Styremedlem, Bjørn Olsen, Minnesund Gågruppe og Pensjonistforeningen 
Styremedlem, Irene Engjom, Feiring 
 
Vara, Audun Wilberg fra Lions  
Vara, Terje Nilsen, Snekkerboden 
 
Valgkomite Einar Kjøren,  
Valgkomite Kai Melby,  
 
Kommunens representant i perioden 2015-2019, Einar Madsen. 
 
Årets drift 
Det er vært avholdt 3. styremøter, det har blitt behandlet 8 saker. Årsmøtet kommer i tillegg. Daglig 
leder Irene Engeskaug er ansatt i 100 % stilling, har kontor og møteplass på Gladbakk Aktivitetssenter 
på Råholt. 
 
Vi har vå egen hjemmeside på Eidsvoll kommune sine sider og en frivillig som legger ned et stort 
arbeid i denne siden. Her legger vi ut nyheter og kalender for aktiviteter. Du vil også finne rapporter 
fra ulike prosjekter.  https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral 
Eidsvoll Frivilligsentral har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/ 
 
Midler vi har vært med på å få inn i 2018. 
Vi har gjennom året hatt egne prosjekter og vi har samarbeidet med andre lag og foreninger om 
aktiviteter som vi gjennom vårt arbeid har bidratt til at midler har kommet ulike prosjekter i bygda til 
gode.  
186 000,- fra Sparebankstiftelsen til utstyr på Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter 
15.000,- til Eidsvoll Demensforening fra Nasjonalforeningen for folkehelsa. 
 
1.020.000,- Daglig leder ved sentralen var med å utvikle prosjektbeskrivelse og avholdt møter med 
Gjensidigestiftelsen som forarbeid til søknaden som ble innvilget til dette beløpet for å ferdigstille 
Minnesund Velhus.  Det var Kjell Sandholt fra Minnesund Velforening og Daglig leder ved sentralen 
som sto for utfylling av søknaden. 
Verdensdagen for psykisk helse kr. 10 000,- fra Mental helse til Psyk festival. 
Fra kommunens folkehelsemidler kr. 35 000,- Turstisamarbeid, Psyk-festival og Beboerforening på 
Råholt Bosenter. 
 
Eidsvoll frivilligsentral arbeider etter tre hovedpunkter: 
 

 Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet.  
 

 Være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger 
litt støtte og hjelp. 

 

 Være med på og skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige 
organisasjoner. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/
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Frivillige  
Sammensetningen av frivillige er en blanding av kvinner og menn, unge og eldre. Felles for de alle er 
at de er positive mennesker som liker å være aktive. Det er vanskelig å sette opp et antall timer som 
blir jobbet i sentralen. Dette fordi mye av timene er i samarbeid med ulike lag / foreninger. Men en 
ting er sikkert. Antall frivillige timer som sentralen er med på og aktivisere blir flere for hvert år. 
 

 
 
Oppsummeringen gjennom året viser:  
Følgetjenester til lege, sykehus m.mer: ca. 110 
Hjemmebesøk med handling: 80 
Fast vaktmestertjeneste på Gladbakk: to personer 6. timer 3 dager i uka. Vi har også frivillige inne på 
ulike oppdrag på Gladbakk. 
Fast treningsveileder Spinning ca. 1 timer pr.uke første halvår. 
Faste frivillige aktivitetsveiledere på Gladbakk. Ca. 20 timer pr.uke 
Fast datalærere på Gladbakk ca. 9 timer pr. uke og 4 timer pr. mnd på Eidsvoll bibliotek. 
Snekkerboden på Gladbakk har 8 aktive deltagere som alle legger ned et betydelig arbeid. Skilt 
gruppa på snekkerboden 4-5 stk, jobber rundt 2800 timer. 
 
Faste frivillige er engasjert på Pålsejordet bokollektiv, Vilberg Bosenter, Vilberg Helsetun og 
Leseombud og Aktivitetsvenn på Johnsrud gård. Det er rundt 40 personer i aktivitet i ulike grupper 
hver uke. De legger ned ca. 3 timer hver i uka.   
 
Alle gågruppene legger ned min. 20 timer pr. uke i frivillig administrering av gruppene.  Her er det 
mange som er med og smører mat og koker kaffe.  Til sammen utgjør dette en aktivitet på rundt 
8500 frivillige timer (dette er et tall som er veldig vanskelig å si med sikkerhet, men det er i hvert fall 
ikke for mye) fordelt på rundt 400 arrangement og møteplasser. I tillegg kommer alle arrangement 
og frivillige timer som blir lagt ned i samarbeidsprosjekter og partnerskapsavtaler.  
 
Vi registrert inn over 100 frivillige på ulike aktiviteter i nytt dataprogram, i tillegg er det flere frivillige 
som stiller opp i de ulike Gågruppene. 
 
Samarbeid 
Eidsvoll Frivilligsentral har gjennom alle år arbeidet tett med organisasjoner, lag og foreninger. Dette 
arbeidet er størst gjennom to prosjekter. Turstisamarbeidet rundt turstier i Eidsvoll og Snekkerboden 
på Gladbakk aktivitetssenter og «Vi bryr oss om Eidsvoll som jobber for å bli en lokal arena for lag, 
foreninger, frivillighet og engasjement. Samarbeidet med Aktivitetsværket på Eidsvoll verk er en 
viktig bit i dette arbeidet. 
Gjennom året har vi bidratt på mange ulike områder og vi ser at utviklingen retter seg mer og mer 
mot å være til støtte og hjelp for lag/foreninger.  
Vi har også gjennom vårt arbeid i VBOE blitt en aktør i utviklingen av Frivilligstrategi i Eidsvoll. 
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Møteplasser og aktiviteter 
 
Gå-gruppene  
Gå-gruppene er aktive og viktige for sentralen og Eidsvoll. Her er alle velkommen.  
På gå-gruppene er det tur først og kaffekos etterpå. Det arrangeres julebord, teatertur og 
overnattingsturer. Dette er en møteplass hvor folk kan snakke sammen og planlegge aktiviteter som 
alle kan være med på. For noen er dette første skritt ut etter en vanskelig periode. Gå-gruppene er et 
stort bidrag i forebyggende helsearbeid i Eidsvoll kommune, og ikke minst; - her får man rekruttert 
frivillige. Hver uke er det ca. 100-130 personer innom.  
Dessverre ser vi at oppmøte på Råholt og i Eidsvoll har gått noe ned og dette må vi jobbe for å rette 
opp 
Faste møteplasser er: 
Minnesund Dorrstua på mandager. 
Eidsvoll sentrum, Cornerstone på tirsdager.  
Gladbakk Aktivitetssenter og Fløygir i Fering på torsdager. 
 
Postkassetrimmen, stimerkingsprosjekt og turstisamarbeid  
Postkassetrimmen er et stort turstisamarbeid mellom lag og foreninger og Eidsvoll kommunes satsing 
«Frisk i Eidsvoll». Det er 11 turmål å velge mellom, og alle har en postkasse med en bok hvor man 
fører navn og dato. Sentralen holder kontakten med de ulike lag/foreninger som har ansvar for 
løypene. Vi arrangerer også en tur til hver av løypene vår og høst. Her har vi også tatt med en tur til 
Dokken og Gapahuken ved Vorma. 
Det er mange frivillige som har samarbeidet om å merke turstiene i Eidsvoll. Frivillige fra 
snekkerboden på Gladbakk lager skiltene og lag og foreninger henger dem opp. Mange tusen 
eidsvollinger har i 2018 hatt glede av det rike stinettverket som finnes i kommunen. 
 
Snekkerboden 
Gjennom året blir det produsert skilt til alle turstier i Eidsvoll. Det er lokale lag/foreninger som 
bestiller og får gratis skilt til sine stier og aktiviteter. Nye områder som snekkerboden har laget skilt 
til i 2018 er Finstad/ Bårlidalsområde som startet sin merking i fjor og har videreført med mange nye 
skilt i år. 
I tillegg lages det mange flotte produkter på boden, og gjennom året gir vi bort mye som gir inntekt 
til andre lag/foreninger ved lotteri og gaver. 
Eidsvoll Frivilligsentral bruker også noen av produktene som gaver ved foredrag og underholdning.  
Til sammen har boden bidratt med rundt 85 enheter fordelt på: Smørekniver, fjøler, lastebiler, 
ostehøvel, trekåler, stabbur, fuglemater, dokkesenger, kle stativ og vaffelfat.  
I tillegg har de laget store skilt til Eidsvoll Turn, speiderne og Minnesund Velforening. 
Produkter som blir solgt går til inntekt for boden, pengene  blir brukt til forbruksmaterialer, 
vedlikehold og nye maskiner når det trengs. 
 
Egen rapport: https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral Postkassetrimmen 
 
Den Gyldne spaserstokk, 
Eidsvoll Frivilligsentral og EIF vandrelag har i 2018 arrangert Akershus bedrift idrettskrets sitt opplegg 
rundt den Gyldne spaserstokk. Vandrelaget tok ansvar for registering og utdeling av merker og 
stokker. Sentralen og Gladbakk Aktivitetssenter leverte ut kort og markedsførte tilbudet. Vi hadde 
rundt 20 deltagere som fikk avslutningsfest og utdeling av merker på Gladbakk aktivitetssenter på 
Alle tiders torsdag i november. 
 
 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral
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Aktiviteter med fokus på eldre: 
 
Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening med Aktivitetsvenn og Demensvennlig samfunn og 
Livsglede for eldre Eidsvoll. 
 
Aktivitetsgrupper i samarbeid med Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening, Livsglede for eldre 
Eidsvoll og Eidsvoll videregående, Helsefag.  Aktivitetene foregår på Vilberg helsetun, Vilberg 
Bosenter, Gladbakk Aktivitetssenter, Johnsrud gård og Pålsejordet.  

 Mandager er frivillige inne på Vilberg helsetun med Livsglede aktivitetsgruppe. 

 Tirsdager har vi aktivitetsvenn på Johnsrud gård. 18 venner er utdannet, 14 er i aktivitet, 
pluss 4 elever fra valgfaget «innsats for andre» de har gått kurs og er i aktivitet skoleåret 
17/18. 

 Onsdager er skolen på Vilberg helsetun de arrangerer bingo og andre aktiviteter. Her 
samarbeider de også godt med kirken i Eidsvoll. Elevene er på Vilberg Bosenter på 
ettermiddagen 

 Torsdager, Frivillige har aktivitetsgrupper på Vilberg Bosenter. 

 Vi har også frivillige inne på Pålsejordet Bokollektiv flere ganger i uken. 

 Livsglede for eldre ved elever og frivillige hadde aktivitetsdag på Vilberg Helsetun i juni. Vi 
fikk  besøk av Gullverkstallen ved Gunnar Fodstad som kjørte beboerne og elever ut på tur og 
det var underholdning og servering inne. Hans Olav Trøen og Odd Arne Sørensen besøkte  
Helsetunet på høstfest i 2018. 
 

 
Aktivitetsvenn i samarbeid med Demenskoordinator. 
 

- 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. 

 
Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening / aktivitetsvenn tilbudet og Livsglede for eldre Eidsvoll 
er knyttet opp mot Eidsvoll Frivilligsentral. Vi viser til egne årsrapporter.  
https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral 

      
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. 

- Hurs 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 

Vi har tre Livsglede barnehager i Eidsvoll, Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage på Dal. De har 
avtale med Pålsejordet bofellesskap for demente. Knausen Fus barnehage AS i har avtale med 
Dagavdelingen på Vilberg Bosenter og Dagavdelingen.  Vilberg barnehage besøker Vilberg helsetun. 
Aktivitetskoordinator på Vilberg kompetansesenter er en god samarbeidspartner for 
Frivilligsentralen', og vi er helt avhengig av samarbeid for å holde aktivitetsnivået oppe og å 
rekruttere til nye aktiviteter. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral


7 

 

 

 
 
Råholt Ungdomsskole ble også med i Livsglede for eldre arbeidet høsten 2018. De er helt i startfasen 
i dette arbeidet. Eidsvoll Frivilligsentral har også vært på Vilberg Ungdomsskole for å orientere om 
ulike aktiviteter vi kan få til i valgfaget innsats for andre. Elever er fast inne på Gladbakk 
Aktivitetssenter hver torsdag og holder Bingo og hjelp til ulike praktiske oppgaver. 
 

                             
 

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,- 

 

Sykkelen vår som ble gitt av 
Gjensidigestiftelsen i 2016 er fast på 
Vilberg helsetun og blir brukt av 
ansatte, elever og frivillige. Den blir 
styrt av Aktivitetskoordinator. 
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Samarbeid med Biblioteket: Leseombud og Dataklubb 
 Dette er et samarbeid mellom Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvoll bibliotek. Det er de frivillige selv og 
den som ønsker tilbudet som avtaler hvor ofte og når de skal komme, dette fungerer når 
frivilligkoordinator på Helsetunet hjelper til med å knytte kontakt.   
 
Vilberg Bosenter, Dagavdelingen, Pålsejodet Bokollektiv for demente og Gladbakk aktivitetssenter 
har egne Lesegrupper med et leseombud som kommer en gang i uka. Kort fortalt er et leseombud en 
person som leser høyt for andre, som ikke kan lese selv. Men det å være et leseombud er også så 
mye mer. Du er en historieforteller og gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som tar med 
tilhøreren ut i verden.  
 
Siste onsdag i mnd. har vi dataklubb på biblioteket i Eidsvoll sentrum. De samme gutta som er 
frivillige på Gladbakk Aktivitetssenter hver mandag tar turen til Eidsvoll. Biblioteket har påmelding til 
disse dataklubbene. 
 
Aktivitet på Gladbakk Aktivitetssenter/Gladbakk`s venner 
Eidsvoll frivilligsentral har kontor på Gladbakk Aktivitetssenter, det et godt samarbeid og mange ulike 
aktiviteter. Vi har et åpent og inkluderende senter som har fokus på aktivitet og folkehelse. 
Gladbakk`s venner kommer med ideer, Frivilligsentralen og Gladbakk legger til rette og frivillige 
gjennomfører ulike aktiviteter på dag, kveld og helg.  
 
Pr. 2018 har vi frivillige som bidrar i: 

 Vaktmestertjeneste hos beboerne på Råholt Bosenter og på Gladbakk Aktivitetssenter. 

 Kjøkken på Aktivitetssenteret 

 Ledelse av treningsgruppe. Lett trim. 

  «Maurtua» håndarbeidsaktiviteter. 

 Hyggetimer og hyggekvelder ved Gladbakk`s venner 

 Søndagsbingo ved Gladbakks venner 

 Snekkerboden, Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen samarbeider om aktiviteter på 
snekkerboden. Det er mange frivillige som ønsker å være med. Her blir det produsert mange 
flotte produkter. 

 Dataklubb på Gladbakk Aktivitetssenter, Frivilligsentralen har dataklubb hver mandag og 
onsdag fra 10.00-13.00. Her kan de som ønsker stikke innom for hjelp og videreutvikling av 
sine datakunnskaper, smarttelefon og nettbrett. Det er rundt tre til åtte deltagere pr. gang.  

 Kvinne-nettverk for damer 50 pluss, møteplass en gang i mnd. 

 Malerkurs for voksne og barn med Maria Gjul 

Eidsvoll Frivilligsentral bidro også til i 2018 å etablere beboerforening på Råholt Bosenter. Disse 
samarbeider også med Gladbakks venner. 

 
 
Samarbeid med Frisklivssentralen  
Eidsvoll frivilligsentral og Friskliv og mestringssenteret samarbeider i mange ulike aktiviteter.  
Selvhjelpsgrupper, Postkassetrimmen, spinning og gjensidig informasjon om hverandres aktiviteter 
som gir deltagere en god oversikt over mulige tilbud å delta på. Det er også flere fra Friskliv som har 
engasjert seg frivillig. 
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Verdensdagen for psykisk-helse, Festival i Eidsvoll og Hurdal uke 41 og 42 
For 10. året på rad samarbeidet Eidsvoll og Hurdal om Verdensdagen for Psykisk helse er  10. 
oktober.  Årets motto var «vær raus» 
Festivaldikter Sofia Berntsen og festivalkunstner Christine Tallaksen. 
12 arrangementer i forbindelse med årets festival med stor deltagelse. 
Viser til egen rapport på: https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral  
 
Flerkulturelt samarbeid 
Eidsvoll Frivilligsentral har et flerkulturelt samarbeid med Eidsvoll og Hurdal røde kors og 
Besøkstjeneste. Tiltak de jobber med er Flyktningeguider, barn og familieaktiviteter som juleverksted 
og påskeverksted i samarbeid med Biblioteket, frivillige og guider. Eidsvoll Frivilligsentral og Gladbakk 
Aktivitetssenter stiller også opp med språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser for 
fremmedspråklige. 
 
Partnerskapsavtaler med ulike lag/foreninger i Eidsvoll frivilligsentral 
2018 fikk Eidsvoll Frivilligsentral 30.000,- til Partnerskapsavtaler.  
 
Gjeldene Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2018. 

 Eidsvoll og Hurdal Røde kors, besøkstjeneste  

 Eidsvoll korforening ansvar: Lage hyggekvelder og konserter på Bøn og Valstad sykehjem. 2 
sangkafeer på Gladbakk Aktivitetssenter. 

 Eidsvoll mannskor: Har flyttet en korøvelse i mnd. opp på Vilberg helsetun, dette for å skape 
aktivitet og hygge. De bidrar også på andre arr. på Vilberg. 

 Løpsklubben 1814, tar ansvar for dugnader i Tærudrunden, vedlikehold og opprydding ved 
Gapahuken. 

 Livsglede for eldre Eidsvoll, skape aktivitet for beboerne på Vilberg Helsetun. 

 Eidsvoll Demensforening, skape aktivitet for beboerne på Pålsejordet Bokollektiv og Vilberg 
Bosenter. 

 EIF Vandrelag, en Gyldne Spaserstokk. 

 Eidsvoll Revmatikerforening, folkehelsearbeid utdanning av instruktører til 
varmtvannstrening. 

Det ble til sammen brukt 40 000,- på Partnerskapsmidler i 2018. 
 
Småjobbsentral 
Eidsvoll Frivilligsentral har sammen med de andre sentralene på Øvre Romerike et samarbeid med 
Øri og Orbit Arena om småjobbsentral. De løser små oppgaver i hverdagen som hagearbeid, 
søppelkjøring, lett flytting, snømåking, lett reparasjonsarbeid m.m. Vi videreformidler mange 
oppdrag i løpet av året, men opplever at Øri også til tider har kapasitetsproblemer. 
 
Kriminalomsorgen 
Frivilligsentralen har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og vi har i 2018 hatt flere som har fått 
et tilbud gjennom sentralen i samarbeid med Gladbakk Aktivitetssenter. I 2018 har vi også utvidet 
dette til å skape tilbud i andre virksomheter i kommunen. Vi har også fått samarbeid med avdelingen 
som jobber med samfunnsstraff.  
 
Nav og praksisplasser: Frivilligsentralen og Gladbakk Aktivitetssenter har godt samarbeid Nav og 
andre bedrifter som jobber med praksisplasser / arbeidsutprøving.  Vi har til en hver tid en til to inne 
på aktivitet. Det er også et samarbeid om språkpraksis plasser. Innvandrere som ikke kommer inn 
under noe intro program tar kontakt med oss for å få være en del av våre møteplasser. 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral
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Tursamarbeid med pensjonistforeningene i Eidsvoll. 
I 2016 startet et samarbeid rundt prosjektet seniorer og eldre inn i fremtiden. Her kom det frem at 
det de ønsket seg mest var et samarbeid rundt buss turer. Både dagsturer og overnattingsturer. Vi 
fikk laget en flott brosjyre og gjennomførte i 2018 tre av fem planlagte turer. Dagstur med Ordfører 
Vika – Se Eidsvoll gjennom Ordfører Vikas Øyne, fullbooket. 
Overnattingstur til Gudbrandsdalen med Arne Sundli – fullbooket med venteliste. 
Ut i det blå med Arne Sundli – fullbooket. 
Tur til Gull og Gråstein og Juletur til Bjørkesalen i Sørum ble avlyst på grunn av lite påmelding. 
 
Aktivitetshenger for barn og unge. 
I desember 2016 fikk nettverket for frivilligsentraler på øvre Romerike innvilget 2.050.000 av 
Gjensidigestiftelsen til innkjøp av aktivitetshengere. Eidsvoll og Nes fikk en henger sammen.  Eidsvoll 
Frivilligsentral har ansvar for hengeren og den står hos Eidsvoll Turn som har TV overvåket område..  
Alle foreninger i Eidsvoll og Nes kan leie hengeren. Totalt ble den brukt 10 ganger i 2018. Den har 
vært ute over hele bygda i Eidsvoll, men Nes har ikke kommet i gang ennå. 

Her finner du alt du kan tenke deg av aktivitetsutstyr. 

 Oppblåsbar hinderløype 
 Slackline 
 Bowlingsett m/rampe 
 Oppblåsbart mål med ballradar 
 Enhjulssykler 
 Balansebriller 
 Boble-fotballer 
 Kjegler og baller 
 Lydanlegg 
 Fallskjerm 
 Hoppetau 
 Sumodrakter 
 Fire på rad 
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En som bryr seg og frivilligprisen. 
Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune opprettet frivilligprisen 5.des. 
2012. Eidsvolls første frivilligpris ble delt ut 5.12.2013. 
Juryen består av styret i Eidsvoll frivilligsentral og ordfører Jon Erik Vika. Alle som har blitt kvartalets 
frivillig i Vi bryr oss om Eidsvoll « en som bryr seg» er nominert og vi mottar nominasjoner rett til 
Frivilligsentralen' og Ordfører.  
 

 
Årets prisvinner Steinar Larsen, Ordfører John Erik Vika og Bjørn Olsen fra styre i Frivilligsentralen'. 

 
Nominasjonen og utdelingen. 

En samlet vurdering løftet Steinar til topps i 2018. Han fikk prisen for sin mangeårige innsats 
i Eidsvoll bl. annet gjennom Lions, Bokkedalen, idrett og trafikkdirigering ved Vilberg skole. 
Vi gratulerer med en velfortjent pris. Prisen ble delt ut på julemøte til Lions på Breidablikk. 
 
 
Oppsummering 
 
Vi oppsummerer 2018 som nok et aktivt år, mange prosjekter har vi drevet videre fra årene før og 
nye er kommet til.  
 
Sentralen har i løpet av 2018 lagt ut informasjon om møter og aktiviteter på hjemmesiden 
https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral og på Facebook. Her vil du finne nyheter om 
prosjekter og aktiviteter. 
 
Vi har også vært flittige brukere av lokalavisen Eidsvoll og Ullensaker blad, med annonser og 
redaksjonelle oppslag. Det er ikke alltid like lett å få EUB til å dekke våre saker, vi ser at det blir 
vanskeligere for hvert år, men nye medier som facebook får også mer markedsandel og blir viktigere 
for oss.  
 
Til slutt en stor takk til alle våre frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere, uten dere blir det 
liten aktivitet i sentralen.  
 
Eidsvoll har mange muligheter og vi opplever at mange har lyst til å bidra. 
 
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral v/ styreleder Jens Hegland 
Og Daglig leder  
Irene Engeskaug. 

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral

