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Om Stiftelsen Livsglede for Eldre 

 

 

Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre 

mer mulig i eldreomsorgen. Siden den gang har LFE utviklet seg til å bli en nasjonal 

organisasjon som jobber både med eldreomsorg, utvikling, utdanning og innovasjon innenfor 

tre hovedområder; frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling. Stiftelsen eier og driver den 

nasjonale sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem», og er trosmessig og partipolitisk 

nøytral. 

 

Livsglede for Eldres formål 

Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre 

skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere sosiale, 

åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Vårt arbeid skal utløse frivillighet og 

engasjement. 

 

Vår visjon 

Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I 

sentrum for all vår virksomhet står de eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår 

livsgledevisjon. 

 

Vårt slagord 

Lev livet – livet ut! er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. 

 



 

 
 

Dette strekker vi oss etter: 

Gode opplevelser for den enkelte 

Vi er kreative, og går gjerne nye og fargerike veier for å gjøre mer mulig. Vi skal stå for en 

god dose «sunn galskap». 

 

Samarbeide på tvers av generasjoner 

Vi skal engasjere folk i alle aldre. Ung eller gammel – samarbeid og felleskap på tvers av 

generasjoner skaper merverdi for alle. 

 

Rekruttering til eldreomsorgen 

Vi skal inspirere og motivere til videre engasjement innen eldreomsorgen. Gjennom positivt 

fokus, livsgledeaktivitet og kompetanseheving i arbeid med eldre vil vi bidra til at flere 

helsefagarbeidere velger eldreomsorgen som arbeidsplass etter endt utdannelse. 

 

Mulighet for frivillig deltakelse 

Alle er velkommen til å delta. Vi skal gjøre det enkelt å engasjere seg for andre. 

 

Våre verdier 

Vi vil lykkes med vår visjon om å skape livsglede for alle gjennom en kultur der hver enkelt 

skal være en GLAD, TRYGG og ENGASJERT LAGSPILLER. 

 

Glad 

«Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad.» Glede, smil og latter skal være en 

naturlig del av vårt arbeid. 

Trygg 

Vi ser og møter de eldre, våre samarbeidspartnere og hverandre med respekt. Vi skal bidra 

til trygge rammer for en god og innholdsrik alderdom. 

Engasjert 

Vi vil by på oss selv og gi vårt aller beste. Utspringet for vår historie handler om engasjement 

og glød. Den gløden skal både varme og smitte. 



 

 
 

Lagspiller 

Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. For å oppnå dette må vi samarbeide 

med andre aktører, for når vi står sammen kan vi flytte fjell. Vi vil spille hverandre gode. 

 

Frivillighet 

Vår virksomhet er tuftet på frivillig innsats. Stiftelsen Livsglede for Eldre har siden oppstart 

etablert lokalforeninger over hele landet, og hovedmålet vårt er å ha veldrevne 

lokalforeninger i alle landets fylker. Hver lokalforening arbeider selvstendig og med eget 

styre, og består av frivillige og engasjerte medlemmer som bruker fritiden sin på å gi eldre 

mer livsglede i hverdagen. Alle som ønsker å bidra til å gjøre mer mulig i eldreomsorgen kan 

gjøre det gjennom Livsglede for Eldres lokalforeninger. 

 

Utdanning 

Livsglede for Eldre skal bidra til å øke rekrutteringen til omsorgsyrker, og vi tror og mener at 

det er viktig og lurt at generasjonene møtes helt fra barnehagealder. Derfor samarbeider vi 

med stadig flere barnehager. Videre har vi som mål at Livsglede for Eldre skal være tema i 

undervisning på alle videregående skoler, høgskoler og universiteter. Livsglede for Eldre i 

utdanningsinstitusjoner skal bidra til at flere elever og studenter velger å jobbe innen 

eldreomsorgen etter endt utdannelse. 

 

Tjenesteutvikling 

Livsglede for Eldre driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen, og har blant 

annet utviklet sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem» i samarbeid med Trondheim 

kommune. Fra 2013 har Livsgledesykehjem fått status som nasjonal sertifiseringsordning. 

Sykehjemmene som blir med i sertifiseringsordningen jobber med en rekke 

kvalitetsindikatorer som sikrer kvalitet i hverdagen til både beboere og ansatte. Vi følger per 

i dag en nasjonal utrullingsplan, utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet, og har nedsatt 

et nasjonal styringsråd som skal hjelpe oss med utrullingen. Sertifiseringsordningen spres 

geografisk, slik at kommuner som ligger nære hverandre danner nettverk for erfaringsdeling. 



 

 
 

Livsgledebarnehage 

 

 

Har dere lyst til å bli med og skape livsglede for eldre? 

Møte mellom generasjonene er lysglimt som setter spor hos liten og stor. For en barnehage 
handler avtalen om bruken av de gule t-skjortene og det å være med i en bevegelse for økt 
livsglede i nabolaget. 

En livsgledebarnehage ser på de eldre som en ressurs. For at de eldre skal få være en ressurs 
for barna, må man gjøre noe sammen. 

Våre formål og verdier 

Som livsgledebarnehage tar dere selv ansvar for å opprette kontakt og inngå avtale med 
deres lokale sykehjem. De gule t-skjortene er Stiftelsen Livsglede for Eldres eie og brukes kun 
ved livsgledeaktivitet. Barnehagen har ansvar for bruk og oppbevaring av t-skjortene. 

Barnehagepakken er gratis (eks. porto), og det kreves ingen rapportering tilbake til oss. 

Barnehagepakken inneholder: 

 Gule t-skjorter for barn og ansatte i barnehagen 
 Skriftlig informasjon med ideer til oppstart 
 Livsgledesekken 
 Plakaten ”Vi er en livsgledebarnehage” 

Ved opphør av avtalen sendes t-skjortene i retur til Livsglede for Eldre for barnehagens 
regning. 

http://www.livsgledeforeldre.no/om-oss.html


 

 
 

 

 

Eidsvoll 

Livsglede for Eldre, Eidsvoll ble stiftet i september 2014. Organisasjonen er et samarbeid 

mellom Eidsvoll videregående skole og Eidsvoll frivilligsentral. Styret består av 

representanter fra lærergruppa på Eidsvoll videregående skole, elever fra Eidsvoll 

videregående skole, Eidsvoll Frivilligsentral, Eidsvoll kommune/Vilberg bosenter og 

Diakonutvalget. 

 

 

Styret i LFE Eidsvoll 2014-2015 



 

 
 

Oppsummering etter 1 år med Livsglede for Eldre i Eidsvoll: 

Året har gitt oss mange erfaringer, og vi har fått mye støtte av frivilligheten i Eidsvoll. Vi har 

fått veldig god hjelp til aktiviteter gjennom pengegaver. Til nå har vi fått 56 000 kr fra 

tidligere Pårørendeforeningen på Vilberg helsetun, 2000 kr fra Kiwanis og 55 000 kr fra 

Sanitetsforeningen. Vi har også mottatt gave fra etterlatte. Det er ingen tvil om at vi har hatt 

mange fine stunder og at vi ønsker å fortsette med dette arbeidet.  

Vi ønsker her å dele en liten tilbakemelding vi har fått fra en av elevene ved Eidsvoll 

videregående:  

 

 

 

 

 



 

 
 

Faste aktiviteter hver uke 

Livsglede for Eldre, Eidsvoll har fast aktivitet på Vilberg Helsetun og Vilberg bosenter to 

dager i uka.  

Målet med aktivitetene har vært: 

 Bidra til livsglede for de eldre 

 Sosialt samvær  - også på tvers av generasjoner 

 Læring for elevene gjennom praktiske gjøremål sammen med de eldre 

 Økt kunnskap for elevene om eldre og aldring, og betydningen av aktivitet 

 

Ledsagere 

Elever fra Eidsvoll videregående skole og frivillige gjennom Frivilligsentralen har vært 

ledsagere fra oppstart i 2014.  

 

 

 



 

 
 

Deltakere: 

Det har gjennomsnittlig vært 50 deltakere hver uke på LFE Eidsvoll sine faste aktiviteter. På 

andre arrangementer, som f.eks julebord og Prøysenarrangement, har det vært 40-50 

deltakere. De som ikke klarer å komme ned til fellesstua på egen hånd, blir hentet av de 

frivillige på rommet sitt slik at de får vært med på aktivitetene. 

 

Aktivitetene er populære og mange møter opp hver uke 

 



 

 
 

Aktivitet på mandager: 

På Vilberg Helsetun kl. 10.00 – 12.00 Aktivitet og kaffekos 

Frivilligsentralen har noen flotte frivillige som stiller på Vilberg helsetun hver mandag og har 

ulike aktiviteter og kaffekos for de eldre.  

 

 

Lek med baller og ballonger bringer frem mye latter og moro. Det er også kjempe fin trening 

for sansene og for å vedlikeholde bevegelighet og motorikk. 

 



 

 
 

Sang er en viktig aktivitet. Mange av de eldre husker dårlig, men når det kommer til tekster 

og melodier de har hørt mange ganger i løpet av livet husker de ofte godt. Det er også 

mange minner knyttet til musikk, og vi ser at det gir mye glede for de eldre med slike 

sangstunder. Noen har mistet språket og ordene, men kan allikevel nynne med til 

melodiene. 

Det finnes flere sangbøker som er laget 

spesielt for eldre, med sanger fra de var yngre, og med stor tekst som er lett å lese. 

 



 

 
 

 

 

En fin stund under mandagsaktivitetene kan være når en av de frivillige spiller munnspill. En 

mannlig beboer har selv spilt munnspill i mange år og har munnspillet sitt i en lomme på 

rullestolen. Når den frivillige er ferdig å spille oppfordrer hun han til å spille en trall for alle 

sammen. Mannen har ikke lenger språk og ord, han klarer bare å lage lyder. Men å spille 

munnspill får han fortsatt til. Når han spiller begynner de andre og synge og bevege kroppen 

etter musikken. Vi ser at dette helt tydelig gir mye glede og en mestringsfølelse for mannen. 

Musikken er et område hvor han fortsatt kan bidra, og kommunisere med andre.  Det er 

blant annet slike øyeblikk som gjør at aktivitetene gir stor mening for alle deltakere – de 

eldre og alle de frivillige. 

 

Det blir ofte lagt inn en liten quiz-runde på mandagene. Det er en god aktivitet for å trimme 

hjernen og hukommelsen. 



 

 
 

Aktivitet på torsdager  

På Vilberg Helsetun kl. 10.00 - 12.00 Bingo og kaffekos 

Elever fra Eidsvoll videregående skole står for disse aktivitetene.   

 

Utstyr som er tilrettelagt for de med dårlig syn og svekket finmotorikk – alle kan delta 

 



 

 
 

 

  Det kan være godt å få litt hjelp 

 

 

Populært med bingo 



 

 
 

 

Vaffelsteking 

 

 

Om litt er kaffen klar……. 



 

 
 

Elevene ved Eidsvoll videregående er veldig initiativrike. I oktober 2015 overrasket de alle 

deltakerne med å ta med en hest på helsetunet. Hesten ble tatt med inn i fellesstua etter 

bingoen, og alle som ville fikk hilse på hesten og klappe den.  

 

 

 

På Vilberg bosenter ca kl. 12.30 – 14.00 «Småjobb-sentral» 

Elever fra Eidsvoll videregående skole har småjobbsentral.  De hjelper beboerne med det de 

ønsker hjelp til. Dette kan være alt fra å gjøre innkjøp, tørke støv i leiligheten eller gå en tur 

sammen.  

Hvis elevene har tid til overs har de funnet på andre ting de kan gjøre for de eldre. De har 

f.eks gitt håndmassasje til de som ønsker det. 



 

 
 

Andre aktiviteter gjennom LFE Eidsvoll 

I tillegg til de faste aktivitetene hver uke har det også blitt arrangert vårfest, sommerfest, 
juleverksted, julebord, nissefest, musikkstunder med innleide artister, sangkafè og grillfester 
på helsetunet og på bosenteret. 
 
 

 
Nissefest og julebingo på helsetunet 
 
 

 
Konsert på helsetunet 

 

 

 
Konsert med Ole Ivars i Nannestad 



 

 
 

Livsgledebarnehage i Eidsvoll 

 

I november 2015 startet Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage på Dal opp som 

Livsgledebarnehage. De har laget avtale med Pålsejordet bofellesskap for demente. 

Barnehagen skal besøke Pålsejordet to ganger i måneden for å skape Livsglede for små og 

store. 

 

 

 

Vi håper etter hvert at flere barnehager i Eidsvoll ønsker å bli med oss på denne aktiviteten. 

 

 

 

 



 

 
 

Bli med! 

Det finnes mange måter å delta og bidra i Livsglede for Eldre. Vi har skrevet litt om de ulike 

måtene nedenfor. 

Deltager 

Med deltager mener vi deg som er eldre, som kanskje er litt ensom, eller som syns 

hverdagen trenger litt mer innhold. Har du lyst til å være med på noen av arrangementene 

våre?  

Ledsager 

Vi har alltid bruk for folk som kan være med og hjelpe til på arrangementene våre. Bli en 

gledesspreder, du også! Du vil få låne en av våre berømte gule t-skjorter, og vi garanterer at 

du får oppleve ekte livsglede! 

Livsgledegruppen (videregående skole) 

Livsgledegruppen på skolen er de som har livsglede som fag. De er ansvarlige for å utføre det 

som står på aktivitetsplanen sin. Skolene er avhengige av hjelp fra det lokale næringslivet og 

andre aktører for å få gjennomført mange av sine aktiviteter, og tar gjerne imot bidrag i form 

av sponsing, transport, wienerbrød og lignende. Ta kontakt med Eidsvoll videregående skole 

hvis du har lyst til å lese mer og/eller støtte dem i livsgledearbeidet. 

Lokalforening 

Lokalforeningen står for store og små arrangementer i lokalmiljøet, og er økonomisk 

selvstendig. De er avhengige av bidrag (både i form av varer, tjenester og penger) fra det 

lokale næringslivet og andre aktører for å få gjennomført arrangementene sine. Ta kontakt 



 

 
 

med respektive leder hvis du har lyst til å bli med i og/eller sponse din nærmeste 

lokalforening. 

Støtt oss 

Bli en livsgledevenn i dag! Livsgledevenn er Stiftelsen Livsglede for Eldre sin 

støttemedlemsordning. Som Livsgledevenn kan du velge om din støtte kun skal gå til 

Stiftelsen, eller deles mellom din lokalforening/videregående skole og Stiftelsen. Oppgi 

navnet på lokalforeningen/skolen du ønsker å støtte i skjemaet når du melder deg inn. 

 

 

Ønsker du å bidra eller få mer informasjon, ta kontakt med: 

 

Eidsvoll Frivilligsentral  

Gladbakkveien 54 

2070 Råholt 

Tlf: 63960170 / 952 23 180 

 

                             , Eidsvoll. 

http://www.livsgledeforeldre.no/component/rsform/form/3-bli-livsgledevenn.html?Itemid=160

