
Rapport Verdensdagen VI KAN-festival i Eidsvoll og Hurdal 2019. 
 

Dette er plakaten med årets bilde av Ane Egeland og festivaldikt av Bjørg Bakken. 
 

 
 
 
 
 

 



Kick – off sammen med Dal IL 7.oktober 2019 
 
VI KAN festivalen ble satt i gang med kick off på Dal IL med åpning av BMX-banen på Dal. Det var 
mange som kom på åpningen og ordfører Jon Erik Vika utførte den offisielle åpningen, og Hilde 
Mehlum leste det flotte Festival diktet skrevet av Bjørg Bakken. 
Dal idrettslag har gjort en flott jobb, som kommer til å glede mange barn og ungdom fremover. 

 

 
 
Tirsdag 8.oktober 
Kl. 10 – foredrag på Eidsvoll videregående med Marius Løken. Han holdt et sterkt foredrag til alle VG1 
elevene (ca. 160stk). Han overlevde tragedien som fikk navnet Halloween drapet. I det tragiske klarte 
han og ta med oss inn i alvoret samtidig som humor var et stort fokus. 
Rådgiver på Eidsvoll videregående ønsket velkommen sammen med Linn Dalsaune i Mental Helse. 
Bjørg leste festivaldiktet. 



      
 
 
 
Kl.18 – foredrag med Vibeke Olss på Kafe Standpunkt 
1440 Magiske minutter 
Det var i over kant 40 stykker tilstede og vi fikk et morsomt og inspirerende foredrag om det å være 
stjerne/sjef i eget liv. Foredraget med OLSSBegeistring ble en suksess. Alvor, latter, ettertanke og 

inspirasjon til nye tanker. Tusen takk for et fantastisk gjennomført foredrag og til alle dere som 

kom for å høre på ❤️ Nå forstår vi viktigheten av å ha på seg de riktige brillene 😎 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Olssbegeistring.no/?__tn__=K-R&eid=ARBieCXTCKPPIDsoFGGttZJA2wkRdM__R51wvTvqMSnRsLvWYtaNtUDSY6ytwcVq_-RnqtuMvWis0x7A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBv8N-xj1ys4t_Fgm0GQ1ztTldzNB8GtFARtsgckqWWLcRtZqNqhpEbrHSQetthqdijoEYHx88x1skAvEFDf7H2u6PLpsQtmqHCZlTNvXlywdabxqSjbLE-QtdHOTejoY5Yrz4Nn_ZB04XHjPf5oL3p7vMNBSFSO2VvixQEQ8k_6rpP0xGHiF6xUSu5C30PRXT4XXB3dsEsIZE6Y04LEKrcv_48L6qtX7OCU6Wn1SUHz14CWI_Yz5cKwQSiiZVI2V1EP-dpiX7XFgAidzIRznkRbPIIZoz22eR-SG1xwLr0aBHI78HFkgcWgIiYb3cTXVTOd6R1cJZ9LNlfFoqsblZnMtKB


Onsdag 9.oktober Foredrag i Eidsvoll kirke for kommende konfirmanter og foresatte 
En fullsatt kirke fikk høre Ane Melby sitt foredrag om Ungdom og psykisk helse. Det ble blåst 
ballonger og skrevet «solkort». Dette er ulike teknikker vi kan bruke for å stryke selvfølelse og takle 
noen av livets vanskelige dager. 
 

 
 

Torsdag 10.oktober SELVESTE VERDENSDAGEN DAGEN 
På dagen hadde Mental Helse Eidsvoll og Hurdal stand på Eidsvoll videregående sammen med 
helsesykepleier, rådgiver og miljøarbeidere. Det ble servert vafler som elever hadde laget, delt ut 
stressballer, kaffe, informasjon og elevene kunne stille spørsmål eller bare slå av en prat. 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 13 var det duket for premiere på EM i gatefotball på Myrer fotballstadium. Dette ble arrangert i 
samhandling med avdeling for rus og psykisk helse i Eidsvoll, Eidsvoll Turn fotball og Eidsvoll kirke. 
Det var mange lag som stilte til start. Blant annet lag fra NAV, staben til rådmann, kirka, Eidsvoll gate 
fotball, avdeling for rus og psykisk helse, ambulerende tjeneste, fysio og ergoterapeuter m.m. Det ble 



skrevet en god avisartikkel om dette i Eidsvoll Ullensaker blad. Legger ved et av bildene som ble tatt 
av blide folk fra stabe til rådmann. 

 
 
 
 
På kvelden var det et arrangement på biblioteket som ble arrangert sammen med Kulturskolen, med 
Hilde Mehlum i spissen, og Mental Helse Eidsvoll og Hurdal. 
Det var underholdning av flinke og modige elever fra Kulturskolen og foredrag med Ane Melby. Det 
var ca. 40 stykker som kom. Det ble servert kaffe, kake, nydelig sang og musikk. Det var også en 
miniutstilling med bilder fra årets kunstner Ane Egeland. 

               
 
 
 
Solsiden 11.10.20180 Åpen dag fra kl. 10 
Hilde Mehlum var innom med kake til besøkende og ordfører Jon Erik Vika leste årets festivaldikt. Det 
foreligger dessverre ingen bilder fra dette arrangementet. 
 
 
Lørdag 12.oktober – Avslutning av Vi KAN festivalen og åpning av Kultur natt på Glabakk 
aktivitetssenter. Dette var et arrangement i samarbeid med Eidsvoll og Hurdal mental helse, 
Frivilligsentralen og teatergruppa Nordlys. 
Det var ca. 20 som kom og teater gruppa spilte play-back teater for oss. Det ble både tårer, latter og 
sang. Kultursjefen var tilstede og fikk en tidligere opplevelse spilt gjennom play back teater. Flinke og 
kreative folk  



 
 
 
Til slutt, men ikke minst var det flere åpne arrangementer gjennom hele uka på Frisklivs – og 
mestringssenteret. Det var alt fra yoga, gågrupper, kafedialog og foredrag med Einar Madsen (dette 
ble gjennomført uka etter, men er likevel i tråd med det vi i Mental Helse står for. Åpenhet rundt 
psykisk helse, inkludering og fokus på det vi ønsker oss mer av. Vi er i år med og sponser Finstad Ball 
Injectors årlige arrangement Eidsvoll innebandy cup. 
 
Vi i Mental Helse ønsker å takke for all støtte og alle samarbeid gjennom VI KAN festivalen. Det ble 
en opplevelsesrik festival med variert innhol for alle aldersgrupper. 
Budsjett legges ved. 
Takk for tilliten  
Hilsen Linn Dalsaune, Bjørg Bakken, Christine Tallaksen, Hilde Mehlum, Glenn Andersen og Ane 
Melby 
 


