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Samarbeidsnettverket Vi bryr oss om Eidsvoll (VBOE) 

Er en arbeidsgruppe som består av enkeltpersoner og representanter fra ulike lag og foreninger. Vi 

jobber for å skape oversikt og samarbeidsarenaer om ulike aktiviteter.  

Faste styremøter andre onsdagen i mnd. i Bua hjemme hos Irene. Vi har hatt 9 møter.  

De som har sittet i arbeidsgruppen i 2017 er: Kariline Gustad-Sanner Tove Veronica Owre, Ingrid 

Grene Henriksen fra Eidsvoll Bygdekvinnelag, Para Paranthaman fra Eidsvoll og Hurdal Røde kors, 

Monika Flage fra Bli med! og Irene Engeskaug fra Eidsvoll Frivilligsentral. 

Ved starten av året hadde vi fire fokusområder:  

 Strategi og samarbeidsdokument 

 Bygdetur og Bygdequiz 

 Bli kjent lørdag på Aktivitetsværket.  

 Kvartalets frivillig 

 

Samarbeidsplattform 

Styremøtene og diskusjonene om strategi er grunnlaget for samarbeidsplattformen. Vi har gjennom 

det siste året jobbet systematisk for å finne frem til det vi mener det er riktig å jobbe med. 

Denne beskrivelsen er foreningens viktigste styringsdokument og det definerer mandatet. 

Beskrivelsen i dette dokumentet er ment som en felles referanseramme for alle samarbeidsaktørene 

og det skal gjøres lett tilgjengelig for alle interessenter. Dette dokumentet legges fram til vedtak ved 

VBOE-årsmøtet 7. februar 2018. 

Samarbeidsplattformen beskriver også forventningene til de lag og foreninger som deltar i 

samarbeidsnettverket, og til kommunen. Dette signeres av de opprinnelige medlemmene i 

nettverket og danner et gjensidig forpliktende samarbeid. Det utarbeides også samarbeidsavtaler 

som er forankret i denne samarbeidsplattformen, slik at flere lag & foreninger kan bli med i 

nettverket også etter at denne plattformen er etablert. 

Bakgrunn 

Bakgrunn for foreningen ”Vi bryr oss om Eidsvoll” (VBOE) var møter i Traktorstallen vinteren 2015. 

Engasjerte eidsvollinger etablerte et uformelt nettverk for alle som ønsket å bidra til at Eidsvoll blir et 

enda bedre sted å leve. Det ble gjennomført en serie temamøter og etablert et grunnlag for 

samarbeid på tvers av lag og foreninger.  

Prosjektbeskrivelsen til ”Med hjerte for Arendal” hadde til hensikt å utvikle medborgerskap og 

velferd i Arendal kommune. Den har inspirert utformingen av samarbeidsplattformen, da de hadde 

en tilsvarende intensjon om å styrke det store frivillige engasjementet i kommunen. Vi ønsker å 

inspirere og legge til rette for at flere kan være med å gjøre Eidsvoll til et godt sted å leve for alle.  

I likhet med Arendal kommune har vi også i Eidsvoll en uttrykt bekymring for at de kommunale 

ressursene ikke strekker til. Ideelle og frivillige lag/organisasjoner kan bidra med andre tilnærminger 



til løsninger på udekte behov, spesielt for sårbare grupper og enkeltpersoner. Det er allerede 

oppdaget synergier når det gjelder definerte behov i befolkningen, eksempelvis for å inkludere 

innflyttere. Det er rimelig å anta at tilsvarende gjelder for øvrige deler av befolkningen. Det 

langsiktige målet er at vi gjennom samarbeidsnettverket Vi bryr oss om Eidsvoll kan bidra til å skape 

et bedre tilbud til befolkningen ved at frivillige aktører samarbeider med kommunen. Denne måten å 

samarbeide på er forankret i Frivillighetsmeldingen og ”Plattform for samspill og samarbeid mellom 

frivillig og kommunal sektor” inngått mellom Frivillighet Norge og KS.  

VBOE har en ambisjon om å bidra til at nettverket holder seg oppdatert på den nasjonale utviklingen 

innen frivillighet. 

Grendeturer 

Vi reiste rundt og samlet frivillige i grendene i Eidsvoll for å sette fokus på frivillighet. Kariline Gustad-

Sanner hadde som oppdrag og sette sammen informasjonen til artikler som ble publisert i Eidsvoll og 

Ullensaker Blad og på kommunens hjemmeside.  I forbindelse med dette arbeidet ble det også 

arrangert bygdequiz rundt i Eidsvoll.  

Bygdequiz  

Her fikk vi med oss Feiring, Finstad, Råholt, Bøn og Eidsvoll sentrum. I november ble det avholdt 

Eidsvoll finale på Aktivitetsværket, Galleri festiviteten. 

 

 

Vinnerne i 2017. 

 



Bli-kjent-lørdag på Aktivitetsværket. Bli kjent - mat og natur 20.5.2017 

En flott aktivitetsdag på Festiviteten Eidsvoll Verk. Vi laget og seilte barkebåte, delte ut mat, vafler og 

kaffe. Skattejakt og fiskeplass ved brua ble også godt besøkt. De som var med: Eidsvoll og Hurdal 

Røde Kors, Eidsvoll Bygdekvinnelag, BliMed!, Øvre Romerike Hørselslag, 3. speidergruppe Eidsvoll, 

Eidsvoll Frivilligsentral ved Postkassetrimmen og Eif Vandrelag . Tusen takk til dere alle for 

engasjement og innsats.  Ansvarlig for arr.: Vi bryr oss om Eidsvoll ved Eidsvoll Frivilligsentral. 

  

       

 

  



Kvartalets frivillig i 2017 blir markedsført i EUB, Facebook og hjemmeside.  

                    

           

                   

"Vinterens frivillig 2017", Carl Jørgen 

Owre. For sin innsats i Skaubanen som er 

et samlingssted for lek, mosjon, idrett og 

de som lufter bikkja. Her krysses veiene 

om du skal ut å ake, løpe bakkeintervaller 

eller gå søndagstur på Råholt. Mange 

frivillige, lag og foreninger bidrar til den 

allsidige møteplassen.  

                                                                                                         

 

I vårens Frivillig valgte vi å sette fokus på et livslangt 

engasjement innen frivilligheten. Sigmund Hoel er på vei 

mot sitt 81 år, men det stopper ikke mannen som 

17.mai 2017 spilte for både barnetoget, russetoget og 

drakttoget på Eidsvoll verk. Det er mange km gange og 

som Sigmund selv sier, dette må man trene til. Både 

med instrument og kropp. 

 



                        

 

 

De flotte fjølene er laget på Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter og sponset av 

Frivilligsentralen. 

Sommerens frivillig ble Hallgeir Nielsen og Eidsvoll Fotoklubb. 

De hadde lenge drømt om en fotoutstilling. Sommeren 2017 

ble en av klubbens milepæler. Med totalt 18 utstillere og 218 

bilder har utstillingen blitt større enn de hadde drømt om. Mye 

arbeid ligger bak sier klubbens leder Hallgeir Nielsen. Passende 

lokale måtte finnes, samarbeidspartner på print og rammer 

måtte på plass og mange timer gikk med til planlegging og 

klargjøring. Dette hadde ikke gått uten en flott dugnadsgjeng 

innad i klubben.  

 

Høstens frivillig ble June Andresen som det siste året har vært 

Revmatikerforeningens leder. De har gjennom året vokst med 

hele 55 medlemmer, til sammen har nå Eidsvoll 

revmatikerforening 251 medlemmer. De har fått med mange 

yngre og har utvidet sitt svømmetilbud til tre ganger i uka, det er 

også etablert et nytt tilbud for dem som ønsker litt hardere 

trening. De arrangerer medlemsmøter en gang i måneden og 

turer to til tre ganger i året. Gjennom sitt engasjement har June 

sammen med resten av styret helt klart skapt et flott tilbud til 

mange og et godt bidrag til folkehelsearbeidet i kommunen.  
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