
Rapport - BliMed og Eidsvoll Frivilligsentral 
 
Samarbeidspartnere: 
Lions Eidsvoll Sør      30 000,-  
Folkehelsemidler Eidsvoll kommune   20 000,- 
Areal og Bolig ved Sagmoen prosjekt   10 000,- 
Eidsvoll og Hurdal Røde kors, støtte       10 000,- 
Til juleverkstedposer. 
  
Til sammen 70 000,- til innkjøp av utstyr, aktiviteter, tilskudd til betaling av 
fritidsaktiviteter og profileringsartikler. 
 
Eidsvoll Frivilligsentral tar seg av det administrative og BliMed gjennomfører 
aktiviteter. 
 
Første innkjøp 17.6.2020 
 
Ferie tilbud til familier: 
I første omgang fikk vi ut en annonse om at /en) familier kunne kontakte oss i 
sommer for å låne telt, soveposer etc. Vi gikk til innkjøp av: 

• 4 stk 3-sesongers soveposer 
• 4 stk liggeunderlag 
• 1 stk 4-6 mannstelt 
• 1 pakkbag/sekk 
• 4 stk hodelykter 

 
 

 
 
 
Det er totalt 13 voksne og 18 barn som har benyttet seg av utlån av turutstyr. Totalt 
32 døgn med utlån av turutstyr. 

 
 
 
 
 



Arrangement med Eidsvoll Frivilligsentral sin Aktivitetshenger for barn og unge. 30.6 
ble avlyst på grunn av regn. Vi gjennomførte allikevel pressemøte med EUB. 
 
De to neste arrangementene med hengeren ble: Torsdag 16. juli kl. 15-19 og 
Søndag 26. juli kl. 11-15 
 
 

 
 
Fra Facebook: For en fest!! Tusen takk til dere alle som møtte opp og var med oss på 
leken i dag! Vi koste oss masse sammen med dere og håper dere hadde det like gøy 
som oss. Været var perfekt og området utenfor Gladbakk aktivitetssenter og 
Frivilligsentralen var som støpt for glade mennesker i alle aldre. 
 
Takk til Frivilligsentralen ved Irene for det fantastisk gode samarbeidet og utlån av 
aktivitetshengeren. En herlig gjeng fra Råholt Bosenter/Gladbakk Aktivitetssenter 
stilte med saft- og kaffestasjon og hadde i tillegg litt kake på lur som gav oss ekstra 
energi til enda mere lek og latter. 
Veldig gøy å se at kommunens seniorer og juniorer har det så gøy sammen!! I tillegg 
hadde karene i snekkerbua fikset flotte insektshoteller til oss.  
 
Lions Eidsvoll sør, Areal og Bolig ved Sagmoen prosjekt samt Eidsvoll kommune 
sendes også en stor takk. 
 
Sist, men ikke minst, vil vi takke alle dere flotte frivillige som stilte opp i grønt i dag og 
gjorde dette arrangementet mulig. To timer med gratis lek og moro krever både 
arbeid i for- og etterkant, mange hoder, øyne og hender, og heldigvis for oss alle var 
det mange av dere som ønsket å bidra inn til lokalmiljøet vårt i dag. 
 
 
Gjennom støtten fra Areal og Bolig ved Sagmoen prosjekt har BliMed kjøpt inn 
profileringsartikler. Dette blir delt ut til frivillige som bidrar i ulike aktiviteter. Dette 
skaper samhold og eierskap til organisasjonen, noe som igjen bidrar til mer aktivitet. 
 
 
 



 
 
 
 
Etter to henger fester med mye folk og litt vanskeligheter med å holde Covid 19 
regler, ble det stille et par mnd. BliMed jobbet for å finne løsninger på hvordan de 
kunne hjelpe de som hadde størst behov og samtidig være innenfor de restriksjoner 
som til enhver tid gjaldt.  
 
Til sammen med deltagere og frivillige har rundt 200 mennesker kost seg på disse to 
arrangementene, uten at det fikk noe etterspill rundt covid19. 
 
 
BLIME på Råholt Bad 
 
Høsten 2020 kjøpte vi billetter i Råholt bad. Monica med sine hjelpere gjennomførte 
denne aktiviteten med å plukke ut deltagere de viste trengte litt ekstra ut i fra sitt 
sommerskoleprosjekt i 2019. 
 
100 inngangsbilletter kan tilbys for kr 4.250.   
Billettene forhåndsbetales. Bestilling/rekvisisjon/innkjøpsordre sendes direkte til 
undertegnede for fakturering. 
 
Billettene vil være gyldig i opptil 2 uker etter siste forhåndsmeldte besøk.  Eventuelle 
ubrukte billetter refunderes ikke.   

Eidsvoll kommunes kriseledelse har ikke vedtatt ekstraordinære koronatiltak 
som omfatter stenging av Råholt Bad. 
Situasjonen i kommunen vurderes fortløpende. 
 
Råholt bad: 
Gjennomført tre besøk i november og desember med 44 barn og 30 voksne, 74 
totalt. 
 



Har da igjen 26 innganger vi tenker å benytte i februar. Dette er avtalt med leder for 
hallen. Det har vært en stor glede å gjennomføre dette tilbudet da alle deltagere har 
satt stor pris på å bli invitert. I utgangspunktet inviterte vi de som var deltagere på 
sommerskolen 2019, men også flere har fått tilbudet da vi hadde mange billetter 
disponible. De fleste har kommet med foresatte, men vi har også påtatt oss ansvar 
for barn uten foresatte til stede.  
Alle fikk utdelt en liten julenissesjokolade etter gjennomført bad. Dette ble hyllet 
høylytt av både store og små. Litt ekstra organisering ift covid, men dette løste vi ved 
å kjøre inngang hvert 10. minutt med kohorter ut fra skoletilhørighet på barna. Uten 
unntak stilte alle presist, fantastisk!  
 
Gjennom Råholt Bad prosjektet ble det også delt ut munnbind til de som hadde 
behov for det.  
 
Har fått mange tilbakemeldinger på at flere foresatte har ønsket å benytte badet 
oftere, men grunnet økonomi lar det seg ikke gjennomføre. Da er det rett og slett digg 
å være leder av en organisasjon som har så mange gode samarbeidspartnere som 
muliggjør dette! 
 
 

Desember 2020: Eidsvoll Frivillisentral tok initiativ til samarbeid med Gullverkstallen 
her ble det gjennomført 3 turer med familier. Dette var kanefart med grilling i gapahuk 
etterpå 

 
 

 



 
 
 
Kanefart: 
Tre turer med totalt 9 voksne og 16 barn, hvorav en gang med grilling i etterkant hvor 
mat var kjøpt inn av oss. Disse tre rundene har vært "intime" i den forstand at 
historier av både lyse og mørke sider har fremkommet naturlig i kraft av settingen av 
nasjonalromantisk skjønn natur. 
En god påminner ift etisk kontrakt med taushetserklæring som ligger til grunn for alle 
BM sine frivillige  
 
 
 
 
UTDELING AV GRATIS JULEVERKSTEDPOSER med støtte fra Eidsvoll og Hurdal 
røde kors og de andre samarbeidspartnerne. 
 

 
 



 
Juleverkstedposer: 
Her må vi få takke Tanja Bjerkaas som var ansvarlig for utformingen av posenes 
innhold. Vi hadde i utgangspunktet laget klart for utdeling av 60 poser totalt, men 
responsen "på bygda" før lanseringen tilsa vi kjapt økte til 80. Disse ble delt inn i 
alder; store (barneskole) og små (barnehage). 10 minutter etter vi la ut påmeldingen 
på vår fb side var alt bortbestilt så på sparket, med velsignelse fra Irene, økte vi 
antallet til 120 poser. Disse ble bortbestilt i løpet av 20 minutter. Alle i styret samt 
noen trofaste frivillige sto for utkjøring, levert på døra, påfølgende uke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk for samarbeidet i 2020. På tross av mange utfordringer med Covid 19 har vi fått 
til masse aktivitet. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med BliMed og alle de 
sponsorer som ønsker å være med videre i dette flott arbeidet. 
 
Totalt har rundt 330 mennesker hatt glede av aktiviteter, 120 familier har fått 
juleposer og her har flere kost seg med aktivitet. 
 
Det er gjennomført mange aktiviteter som viser hva man oppnår med samarbeid 
mellom ulike organisasjoner, privat næringsliv og det offentlige. 
 
 

Ved daglig leder Irene Engeskaug. 
 
 
 
 
 


