Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.
Eidsvoll.
Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i
løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle var fokus på tema til Verdensdagen – Når livet forandrer
seg og at man kunne skrive seg inn i en lodd bok og bli med på trekningen av et bilde gitt av Festival
kunstner Ane Melby.
Bilde ble trukket på konserten på Kafe Henrik 20.10. Gunilla Wodell fra Hurdal vant. Tusen takk til
Ane som ga bilde og til nesten 200 personer som har skrevet seg inn i boka. Til sammen har rundt
450 personer deltatt på arrangement i forbindelse med årets festival.

Utstillingen til Ane Melby som er årets festival kunstner, 20 bilder på Festiviteten, Eidsvoll verk, 19 på
Panorama og 6 på biblioteket i Hurdal. Bilder fra utstillingen på Festiviteten, Eidsvoll verk.

Festival dikt av Tone Winnem
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Det ble trykt opp 10 slike plakater som er hengt rundt i Eidsvoll og Hurdal.
Det ble også trykt opp 10 plakater med Programmet og 400 program som ble lagt ut på ulike steder i
bygda.
10.10 ble en fantastisk kveld på Festiviteten, Eidsvoll verk. Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik
fremførte en flott konsert, det var fint å kjenne på lykka med dem denne kveld. Festivalkunstner Ane
Melby presenterte utstillingen og Tone Winnem fremførte festival diktet. Takk til alle som kom og
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delte denne flotte kvelden med oss. Vi kunne nok ønsket oss fler gjester, men de som kom fikk en
god opplevelse.

Stor takk til EIF vandrelag som laget «gå for åpenhet» i Psyk-festivalen 11.10. De var med oss for 8
gang. Takk til alle som kom, det ble en fin og aktiv høstkveld.

Ca.200 deltok på Ung messe i Eidsvoll kirke 12.10 Takk til kirken i Eidsvoll som lager dette
arrangementet i Psyk-festivalen. God stemning og flott fokus på Verdensdagens motto " fordi livet
forandrer seg"
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Åpen dag på Solsiden 13.10 ble en solskinnsdag. Tone Winnem holdt et flott foredrag og bandet
Toast ya' Roast spilte. God mat og hyggelig selskap. Fin markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Den tradisjonelle konserten med kulturskolen i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse var
på kafe Henrik 20.10. Dette ble et flott arrangement med fine musikalske innslag og et flott foredrag
om tema - når livet forandrer seg. Festival kunstner Ane Melby tok utgangspunkt i egne erfaringer og
holdt foredraget " å male seg gjennom 40 års krisa" Tusen takk til alle som har bidratt under årets
Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal. Mange flotte arrangement i løpet av to uker.

4

Ane ga alle sine tilhørere et flott innspill på slutten av foredraget.
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Rapport, Psyk-festival i Hurdal 2016.
10.10 markerte vi verdensdagen for psykisk helse, vi bakte rundstykker og koste oss med god mat.
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11.10: Hurdal historielag og Hurdal Bibliotek hadde slektsforsknigstreff. Det er en engasjert gjeng,
som gjerne ønsker nye slektsforskere inn i varmen. Alle kan komme – enten du er i startgropa eller er
mer erfaren. Dette foregår annenhver tirsdag i hele høst. Denne kvelden koset vi oss litt ekstra med
sjokolade og leste festival diktet.

«Flere kulturer møtes – internasjonal kvinnekveld»
Mandag 17.10 møttes 34 kvinner til hyggelig samvær på Aktivitetshuset i Hurdal.
Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Psykisk helse, Hurdal Helselag, Flyktningetjenesten
i kommunen og Hurdal Bibliotek.

Damer fra Hurdalkoret stilte opp med sang og allsang.
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Serveringen besto av vafler som vi laget og stekte i felleskap ved bordene. De var veldig gode.

Vaflene ble sponset av Hurdal Helselag. Stemningen var god og latteren satt lett, små og store koste
seg.
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En stor takk til damene i koret og alle samarbeidspartnerne våre.
Hurdal kirke var en av psyk-festivalens deltakere søndag 16.oktober 2016. Gudstjenesten bar derfor
preg av å være en del av psyk-festivalen. For dette var det særlig tema: «Fordi livet forandrer seg»
som ble en rød tråd gjennom feiringen. Tema ble tatt i preken, en del av liturgien som ble lest høyt
opp av konfirmantene i kirken. Festival diktet ble fremført av konfirmantene i kirken som erstattet
tekstlesningen. Etter gudstjenesten ble det delt ut lommebrosjyrer fra psyk-festivalen.
I konfirmasjonsundervisningen 16.oktober ble konfirmantene godt forberedt på at vi skulle være en
del av psyk-festivalen. Vi øvde på høytlesning, fremførelse og de fikk utdelt materiale (t.skjorter,
stressballer etc) fra festivalen. Etter gudstjenesten ble det delt ut lommebrosjyrer i døren.
Festivalens komite består av: Eidsvoll frivilligsentral, representanter fra avd. Rus og Psykisk helse i
Eidsvoll og Hurdal, Representanter fra Solsiden brukerstyrte senter, Den norske kirke.
Programmet, koordineringen og ansvar for festivalen er forankret i Eidsvoll frivilligsentral.
Våre støttespillere i 2016: EIF vandrelag, Hurdal helselag, Hurdal historielag, Eidsvoll kommune,
Hurdal kommune og Verdensdagen sentralt.
Festivaldikter Tone Winnem og festivalkunstner Ane Melby.
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Alle som bidro på våre arrangement fikk diplom.

Takk til alle samarbeidspartnere og deltagere på årets festival både i Eidsvoll og Hurdal.
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