
Rapport festival 2017. 

For niende gang dro vi i gang markering av Verdensdagen for Psykisk helse i Eidsvoll og Hurdal. Det 

ble festival i uke 41 og 42. Her er plakaten med dikt og bilde. Vi valgte denne gangen ikke å bruke 

navnet Psyk-festival.  

Programmet:

 



 

Gjennom alle disse ni årene har vi hatt festival kunstner og dikter. De har de to siste årene satt 

sammen en plakat som vi bruker i markedsføringen. Diktet blir lest på alle arrangement. 

 



 

Markedsføringen: 

Eidsvoll og Ullensaker blad ga oss en flott forhåndsomtale. 

 

http://www.eub.no/nyheter/videregaaende-faar-det-beste-foredraget 

Skrevet av Marit Lundal Løken I EUB. 

MARKERER: Verdensdagen for psykisk helse har fått foredragsholder og motivator Simen Almås til 

EVS. Markeringen av dagen(e) er et samarbeid mellom Hurdal og Eidsvoll. F.v.: leder av Eidsvoll 

Frivilligsentral, Irene Engeskaug, festivaldikter Ane Melby, miljøterapeut i Hurdal, Carina Jensen, 

inspektør yrkesfag ved EVS, Trine Gravdal og rådgiver ved EVS, Marthe Fonås. 

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Eidsvoll og Hurdal har i et samarbeid utvidet dagen til å 
gå over to uker – 41 og 42. Her er det mye å hente for dem som er interesserte. Målet er å spre 
kunnskap og åpenhet om psykiske lidelser.  

RAMMET TO GANGER 

Simen Almås kommer til EVS torsdag 12. oktober for å holde foredrag. Simen er rammet to ganger av 
store, vonde hendelser som har satt preg på livet hans.  

Da han var 13 år, ble han i august 2007, brannskadd i en eksplosjonsulykke. Han overlevde så vidt, 
men fikk brannskader over store deler av kroppen. I 2011 var han på sommerleir på Utøya, men kom 
seg fysisk uskadd ut av den grufulle hendelsen. Nå reiser han rundt og holder foredrag og er 
motivator.  

http://www.eub.no/nyheter/videregaaende-faar-det-beste-foredraget


– EVS samarbeider med Eidsvoll Frivilligsentral og Verdensdagen for Psykisk helse i Eidsvoll. Temaet 
for verdensdagen er ”Noe å glede seg over”. Det tanker vi passer fint for målgruppen vår som er VG1-
elever. Vi har hvert år skoleprogrammet VIP- veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen., og 
dette foredraget er en flott start til dette prosjektet. Det vi gi verdifull kunnskap og bidra med tanker 
og spørsmål man kan jobbe videre med inn i VIP denne høsten, sier Trine Gravdal, inspektør yrkesfag 
på EVS. 

EGNE KUNSTNERE 

Markeringen har sine egne kunstnere. Det er Tone Winnem og Ane Melby, begge eidsvollinger. 

Tone har malt et vakkert bilde, mens Ane har skrevet diktet ”Naturens perler”. De to skal også 
avslutte festivalen med et foredrag.  

STARTER 10. MED GÅ-FOR-ÅPENHET-TUR 

Programmet starter mandag 9. oktober i Hurdal i aktivitetshuset på Torget med diktlesning og varme 
rundstykker. Dagen etter marker gågruppa dagen med kaffekos og diktlesning. Uka etter, mandag 
16., er det internasjonal kvinnekveld på aktivitetshuset, hvor alle kvinner er velkomne. 

I Eidsvoll åpner de tirsdag 10. med Gå-for-åpenhet-tur i regi av EIF vandrelag. Torsdag er det altså 
foredrag på EVS, samme dag er det åpen dag på Solsiden på Myrer og søndag er det arrangement i 
Eidsvoll kirke hvor det er meditativ kveldsmesse med band.  

Torsdag 19. avsluttes markeringen med konsert av kulturskoleelever og foredrag ved festivalkunstner 
Tone Winnem og festivaldikter Ane Melby. Dette skjer i Kafé Henrik i Sundet.  

Markedsføringen ellers bestod av Plakater hengt opp i hele bygda, innlegg på Eidsvoll kommune sine 
hjemmesider og WWW.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentral og på Eidsvoll Frivilligsentral sin 
Facebookside. 

Det ble også skrevet ut programmer og delt ut. 

Gjennomførte arrangement i Eidsvoll: 

Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Festivalen i Eidsvoll og Hurdal er i gang og vi valgte å 
markere dagen på Lillestrøm med fokus på interkommunalt samarbeid og selvhjelpsarbeid. Nytten av 
selvhjelp - ekspert i eget liv. 

 

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


Tirsdag 10.10. 

For niende gang er EIF vandrelag med og arrangerer "Gå for Åpenhet" det var de trofaste vandrerne 
som tok turen ut i en litt våt og kald høstkveld. Dikt og gode samtaler avsluttet en hyggelig kveld, og 
vi fant alle noe å glede oss over. 

   

Torsdag 12.10 

Markeringen av Verdensdagen for Psykisk helse med festival i Eidsvoll og Hurdal hadde 12.10 to 
arrangement.  Eidsvoll videregående vg1 fikk foredrag med Simen Almås. Det ble en fin og sterk 
opplevelse. Simen fikk 270 elever til å lytte og reflektere. En flott og lærerik dag. Fikk også lov å dele 
bilde av en gjeng som hadde rosa uke på skolen, fargerik og ide full ungdom. Ane Melby som er årets 
festivaldikter leste sitt dikt "Naturens perler". Takk til alle som er med og skaper åpenhet og 
forståelse. 

    

 

 



 

 

Skolen skrev dette i tilbakemeldingen på hjemmesiden til Simen Almås 

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse og skolens deltakelse i VIP prosjektet kom Simen 

Almås og holdt foredrag for alle vg1 elevene ved Eidsvoll vgs.  

Elevene var tydelig berørt av Simens historie som brannskadet og overlevende etter Utøya 2011. 

Elevene satt helt stille og lyttet til hvert eneste ord Simen sa. Det ga inntrykk som er viktig å ta med 

videre. 

I etterkant har jeg fått kommentarer fra elevene som "kjempebra og viktig", "traff meg veldig", 

"superbra". Lærere gir også uttrykk for at det var et veldig bra foredrag som traff elevene våre.  

Vi håper vi får mulighet til å høre Simen igjen ved en senere anledning og kan anbefale hans foredrag 

på det varmeste. 

 



Solsiden:  

Verdensdagen 2017 ble markert med «åpen dag» på Solsiden brukerstyrte senter. Det var ca. 30 

personer innom i løpet av dagen. Dagen startet med at alle ble ønsket velkommen og med et 

dikt.  Senere kom Ane Melby innom og leste festivaldiktet og hadde en utfordring til tilhørerne om å 

«glede seg over noe» hver dag.  En av brukerne delte sin historie og ordfører John-Erik Vika kom på 

besøk. Det ble servert varm mat og kaker.  

 

Søndag 15.10 

Flott markering av Verdensdagen for psykisk helse i Eidsvoll kirke. Meditativ messe med tema 

 " noe å glede seg over" 

 

 

Torsdag 19.10.2017 Cafe Henrik. 

En fin avslutning på festivalen i kveld på kafé Henrik. Flinke elever fra Eidsvoll kulturskole sang og 

spilte. Ane Melby holdt et lærerikt foredrag om kognitiv terapi. Eidsvoll bibliotek har gjennom disse 

to ukene hatt utstilling og her var det kommet opp mange lapper med noe og glede seg over. Takk til 

de rundt 60 som kom i kveld og til alle som har deltatt i festivalen. 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/johnerik.vika?fref=mentions


Utsilingen i biblioteket. 

 

På avslutningsdagen for festivalen avsluttet vi med disse ordene . 

Skrevet av Vicky Olafsen. 

Noe å glede seg over!  

Når du ser opp, og ser hustakene og den blå himmelen med skyene som blåser forbi. Smiler og gråter 
gledestårer fordi du skjønner hvor lenge du har «stirret ned i asfalten».  
Når du kan gjøre en aktivitet (være seg gå en tur eller møte en venn) uten å måtte hvile etterpå.  
Når du går inn i butikken uten å ønske at du var usynlig.  
Når du tror på komplementet du akkurat fikk.  
Når du parkerer «stemmen» som finner feil og klapper deg på skulderen i stedet.  
Når du kan spise et kakestykke uten å kaste det opp igjen.  
Når du setter grenser for deg selv. Sier «nei» der du alltid har sagt «ja».  
Når du kjenner mestring over noe du aldri trodde du skulle få til.  
Når en venn/kollega/familie viser at de bryr seg om deg 
Når du opplever en som gledes av ditt smil, dine ord - din handling og din omtanke.  

Når du strekker ut hånda og noen tar den - holder fast i den  

I dag er det/har det vært verdensdagen for psykisk helse. Med tema «noe å glede seg over». En fin 
vinkling. Noe som virkelig ikke er lett når en «står midt i det». Samtidig så er det de små tingene som 
kan bli til så store og viktige gleder. Jeg kunne skrevet så mye om både tema og egne erfaringer, men 
det får bli en annen gang. Kanskje. For poenget mitt nå er først og fremst å være med på å 
ufarliggjøre det å «ha vondt i psyken», uansett grad. I håp om at flere aksepterer det, både for seg 
selv – og for andre.  

Vi er alle mer enn det du ser. Vi har alle vår historie som farger våre handlinger og væremåter. På 
godt og vondt. – og vi har alle en psykisk helse. 

Så kort og godt: Vær et medmenneske – å ta vare på deg selv  

 



Gjennomførte arrangement i Hurdal: 

I Hurdal startet vi festivalen mandag 9.10.17 på åpenmøte plass. 8 stykker deltok, vi leste dikt, bakte 
rundstykker og koste oss. 

    
    

Under hele festivalen har biblioteket hatt fokus på psykisk helse, med utstilling og aktuelle bøker 
tilgjengelig.  10.10 markerte biblioteket også verdensdagen med kaffe, utdeling av effekter og lesing 
av dikt. 

 

Tirsdag 10.10 var det mange som tok turen med gå gruppen for å feire verdensdagen. Hele 18 
personer gikk første en tur i det fine høst været, etter gåturen leste vi dikt, delte ut effekter, koste 
oss med frukt, kjeks og kaffe. Latteren satt løst og det var ikke vanskelig å finne noe å glede seg over 
denne dagen.  

 

 

 



Mandag 16.10.17 var det tid for internasjonal kvinnekveld.   

 

 

55 kvinner og barn deltok på dette flotte arrangementet. Først presenterte alle tjenestene seg, 

biblioteket, psykisk helse, flyktningetjenesten, og Hurdal helselaget. Deretter kunne man velge om 

man ønsket å delta på å lage blomster oppsatser eller steke vafler.  

Kvinnekvelden hadde norsk tema og inviterte også kvinner og barn fra asylmottaket til en 

International aften med integrering. Alle fikk et «stresshjerte» med hjem som de kunne glede sig 

over. 

 

 

Alle koste seg med vafler, flott og inkluderende underholdning fra Hurdals koret samt utlodning av 8 

blomsteroppsatser.  



 

 

En utrolig flott kveld, hvor flere kulturer møtes og utveksler erfaringer og kunnskap. Mange flotte 

mennesker, og mye glede som ble delt.  

 

1000 takk til alle som deltok, og en ekstra takk koret for flott og inkluderende underholdning og til 

helselaget for dere sponset arrangementet.  

 

 

Vi takker alle arrangører og deltagere for en flott festival. 


