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Vi bryr oss om Eidsvoll – 2016, en som bryr seg. 

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

Engasjerte Eidsvollinger etablerte et 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.  

 

I januar 2016 ble foreningen Vi bryr oss om Eidsvoll offisielt stiftet.  

Visjon: ”Vi bryr oss om Eidsvoll – et enda bedre sted å leve” 
Dette realiseres gjennom å styrke samhandlingen mellom offentlig sektor, frivillige 

organisasjoner, samt innbyggere og andre interessenter i kommunen. Vi ønsker å fremme 

samarbeid og dialog mellom aktørene og skape en bærekraftig samarbeidsplattform for 

likeverdig og utviklende samarbeid som kan bidra til en merverdi for Eidsvoll og styrke 

organisasjonenes muligheter og engasjement. 

Det er et mål å fremme frivillighetens felles-interesser som å øke antall aktive medborgere i 

aktiviteter, mobilisere og inspirere for økt engasjement og interesserettet sosiale nettverk. 

Noe av det vi ønsket å starte med var å rette fokus mot frivilligheten og fremme synligheten 

til de som gjør det lille ekstra.  Årsrapporten avsluttes med en oversikt over de som har blitt 

mnd. frivillige i 2016. Alle har blitt nominert inn til styret i Vi bryr oss om Eidsvoll. 

 

 

Vi bryr oss om Eidsvoll sitt arrangement – Bli Kjent mat og natur. Åpningen av årets 

Postkassetrim var en del av dette arrangementet, som ble gjennomført  i samarbeid mellom 

Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Eidsvoll bygdekvinnelag og Eidsvoll Frivilligsentral, 

koordinert av en komite fra Vi bryr oss om Eidsvoll. Øvre Romerike Hørselslag var til stede 

med info og hørselsprøver, Eidsvold værk Musikkorps stilte opp foran i toget ned til brua. 

Eidsvoll Speidergruppe 3 sammen med Frivilligsentralen' laget fiskeplass og andre aktiviteter 

nede ved Seterberget. Hjelpekorpset hadde vakt og de laget barkebåter med barna som ble 

seilt nedover Andelva og hentet opp igjen av lettbåten. Barna ville jo ha de med hjem. . Et 

meget vellykket arrangement, med fokus på gode matpakker og gode turopplevelser. 

 

 



 
Spennende mat matpakker med internasjonalt preg og litt smaksprøver ved siden av. Tusen 

takk. 

 

 
Asbjørg Kjøren ble årets Postkassetrimmer i Indistrihistorisk sti, Andelva. Årets Premier er 

flotte fjøler laget på Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter. 

 



 
 

 

 



 

 

Samarbeidsprosjekter «Vi bryr oss om Eidsvoll», Eidsvoll Frivilligsentral og Aktivitetsværket 

● Åpen inspirasjonskveld for frivillige med «Stig og Stein». Foredrag og workshop. 
● 3 Fotoutstillinger på møteplassen Aktivitetsværket. Bl.a. en invitasjon til 

eidsvollingene om å bidra med bilder. Denne het «Eidsvoll gjennom mine øyne». Det 
kom inn over 90 bilder. 

● 1000 julekurver - En unik julekurvutstilling av Beate G. Lindseth. Til denne utstillingen 
inviterte vi alle skoleklasser og  barnehager i hele Eidsvoll. I tillegg kom gjester fra 
institusjoner og privatpersoner.  

● 2 infomøter for potensielt frivillige «informasjonsverter» (Tidligere grunnlovsverter). 
De som møtte var i hovedsak seniorer. Vi informerte om oppgaver og aktiviteter vi 
ønsket de kunne bli med på som frivillige på møteplassen Aktivitetsværket.  

● Informasjonsmøte med frivillige, lag og foreninger med fokus på hvilken unik 
mulighet Aktivitetsværket er for dem til å nå ut med informasjon om sin 
organisasjon, og hvordan møteplassen kan brukes til å treffes på tvers av 
organisasjoner. 

● Informasjonsverter. Det meldte seg 5 frivillige informasjonsverter i løpet av høsten. 
● Vi hadde også et enkelt bli-kjent-arrangement på høsten med fokus på den gode 

samtalen. Dette var i forbindelse med utstillingene. 
● Oppslagstavle på Festiviteten. Brukes til å formidle det som skjer blant lag og 

foreninger i Eidsvoll. 



 
 

● Kurs for lag og foreninger med Frivillighet Norge. Frivillighet Norge holdt gratis kurs i 
hvordan man skal rekruttere nye frivillige ved å bruke verktøyet frivillig.no. 

● Dialogkafé. Aktivitetsværket arrangerte i høst en dialogkafè med fokus på å være 
foreldre/besteforeldre i dag, med tema: «Er godt nok, godt nok?» om barndommen 
før og nå 

● Suppe på teten. I løpet av høsten har vi skapt møteplassen «Suppe på Teten» på 
Aktivitetsværket. Det har vært tre bli-kjent-arrangement der folk kommer sammen 
og spiser suppe mens lag og foreninger presenterer seg. 

 

Estimerer at det til sammen er rundt 2000 personer som har deltatt på 
arrangementene og møteplassen Aktivitetsværket. 
 

   
 

Aktivitetsværket samarbeider tett med «Vi bryr oss om Eidsvoll» og Eidsvoll Frivilligsentral 
og hjelper hverandre med å finne frivillige og fortelle om hverandres aktiviteter. Det er 
mange som vil mye fint i Eidsvoll og da er det ekstra viktig at vi vet om hverandre så vi står 
sammen og ikke finner opp kruttet alle sammen. 
 

Gjennom høsten har styret i Aktivitetsværket utarbeidet søknader og fått noe støtte. Lions 
Club Eidsvoll Sør har bidratt med 20 000,-til div AV-utstyr og Eidsvoll kommune med kr 
10 000,-. Gjensidigestiftelsen innvilget i desember støtte på kr. 350 000,- til ulike aktiviteter 
over en 3-årsperiode fra 2017. Dette gir oss en god mulighet til å jobbe videre med 
utviklingen av møteplassen Aktivitetsværket.  
 



 
 

En som bryr seg - månedens frivillige i 2016 

Januar 

.  
Om mnd. frivillig i januar heter det: Det er inspirerende å se hvordan Elisabeth Molstad har 

vokst på og blitt sterkere av å gjøre en forskjell for andre. Hun har brukt mye av sine ressurser 

til fordel for seg selv og andre. Hun fikk prisen for sin innsats i Coffee too og på galleri 

festiviteten. 

http://eub.no/nyheter/en-ny-form-for-frivillighet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eub.no/nyheter/en-ny-form-for-frivillighet
http://eub.no/nyheter/en-ny-form-for-frivillighet


Februar 
 

 
Kai Melby fra Feiring betyr mye for bygda. 

Han fortjener å få prisen for alt han gjør for fellseskapet i Feiring og for å skape 

samhold i hele bygda. Kai har vist gjennom sitt mangeårige dugnadsarbeid meget stor 

evne til å gjennomføre planlagte prosjekter og skaper derved alltid synlige resultater. 

Han har over flere ti-år, gjennom dugnadsinnsats, bistått Feiring ungdomslag ved å 

holde forsamlingslokalet Fløygir i tilfredsstillende stand.  Kai har de to siste årene 

også sett utover Ferings grenser, gjennom turstisamarbeidsprosjektet i Eidsvoll 

frivilligsentral har han lagt ned mange timer på snekkerboden på Gladbakk 

aktivitetssenter. Han har ideer, skaffer materialer, sprer motivasjon og har bidratt til at 

miljøet på Snekkerboden har blitt mer aktivt. Kai er en mester i å bruke sitt nettverk i 

positiv retning og nettverk mangler ikke den karen. Han kjenner de fleste og hvis han 

ikke kjenner dem, så snakker han med dem allikevel. Har Kai fått en ide og bestemt 

seg for noe kan man være rimelig sikker på at det blir gjennomført. 

 

 

 

 

 

 

 

Mars og april  

Ildsjeler utenom det vanlige. Begge fra Velforeninger. 



 

Månedens frivillig for april er Ingrid Fjeldvang 

 

Trond Grønvold fra Dal Vel 

- De har engasjert seg i mange år for sine vel, og bidratt til at Eidsvoll har blitt et bedre sted å bo for 

mange. De har bidratt til lokale møteplasser og begge ha samlet inn mye penger til viktige tiltak, 

påpeker Svendsen. 

Månedens frivillige i mars er Trond Grønvold som har vært med i styret for Dal Vel i en årrekke, og 

leder av Dal Grendehus. Han har i tillegg vært med som leder i «Speider'n» i mange år. Månedens 

frivillig for april er Ingrid Fjeldvang 

- Hun er nominert for sitt store arbeid i Råholt Vel. Der har hun vært med i styret og vært kasserer i 50 

år, før hun tidligere i år sa takk for seg. I disse 50 årene har hun vært svært delaktig for velets gode 

økonomi.  

http://eub.no/kultur/to-som-bryr-seg 

 

 

 

Mai 

 

http://www.eub.no/nyheter/gir-seg-i-styret-til-raholt-vel-etter-50-morsomme-ar
http://eub.no/kultur/to-som-bryr-seg
http://eub.no/kultur/to-som-bryr-seg


 

Steinar Hovland fra Eidsvoll har vært en av Vilberg skolekorps beste venner i en årrekke. Det 
startet i 1992 da eldste sønn begynte i skolekorpset. Etter det har det gått slag i slag. Han ble 

valgt inn i økonomikomiteen i 1993 og kasserer i 1994. Innsatsen ble satt stor pris på og i 

2006 ble han æresmedlem. Gjennom disse årene har det blitt arrangert flere musikkturer og 

Steinar har vært med korpset til Geretsried 5 ganger 

Hvert år fra 1994 har Steinar vært en aktiv deltager på17.mai arrangement, det ble et lite 

avbrekk da sønn Jørgen var i garden, men han kom raskt tilbake året etter. I 2013 var alle tre 

sønnene blitt voksne, de har til sammen 30 år som aktive korps medlemmer i Vilberg 

skolekorps.  

Det ble 18 år sammenhengende som kasserer , når den tiden var forbi var ikke engasjementet 

over. Sammen med Inger Guldbrandsen startet de to venneforeningen og Wergelandstevnet 

og har i de siste årene hatt hovedansvar for dette.  



At barna har blitt voksne betyr ikke at man ikke kan engasjere seg, Steinar er fortsatt med i 

ulike aktiviteter og første helga i juni hadde Vilberg skolekorps ansvaret for sangen og 

musikkens dag i Eidsvoll sentrum, hvem var det som hadde organiseringsansvar, jo Steinar og 

Inger. 

 

 

 

 

 

Juni 

 
 

Arne Hagen har gjennom egen erfaring blitt en ressursperson for mennesker som opplever å 

få slag. Han har vært og er en viktig støtte for de slagrammede i bygda og også nasjonalt og 

internasjonalt. Han leder kurs, reiser land og strand rundt og hjelper dem som har fått slag. På 

spørsmål om hvordan han får tid til alt, svarer han: - Jeg bruker all tida jeg har på slag, døgnet 

rundt.  

 

Engasjementet begynte etter at han selv opplevde å få slag da han jobbet i England i 1997. Da 

han kom hjem igjen til Eidsvoll, startet han opp små samtalegrupper på Vilberg helsetun en 

gang i måneden. I 2009 ble det dannet en lokal forening, og Arne var en viktig ressursperson 

også i dette arbeidet. Foreningen har nå møtene på Gladbakk Aktivitetssenter.  

I 2007 var Arne Hagen med på å danne NSF - Norsk forening for slagrammede - som han 

fortsatt er leder for.  I 2003 starta han opp og var den første presidenten i den europeiske 

slagforeningen SAFE – Stroke Association for Europe.  

Som en del av det internasjonale engasjementet har han også vært styremedlem i EFNA - 

European Federation for Neurological Associations. 

 

 

Juli 



 
Gunvor Garum: 

Vi bryr oss om Eidsvoll har denne gangen valgt å se litt utover kommunegrensen. Gunvor 

Garum er fra Hurdal men deler av hennes frivillige engasjement utføres i Eidsvoll kommune. 

Gunvor har vært besøksvenn gjennom Eidsvoll og Hurdal Røde Kors besøkstjeneste en 

årrekke. 

Hun er en aktiv frivillig som går på faste hjemmebesøk. Gunvor er således ett hyggelig punkt 

i hverdagen for de hun besøker. Den faste kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som 

vanskelig lar seg måle. For som Røde Kors besøkstjenestes grunnlegger Jens Meinich uttrykte 

det « Den beste medisin for ett menneske er ett annet menneske» Gunvor er en god 

representant for nettopp dette. 

Hun har også de siste 6 årene vært aktiv i Eidsvoll demensforening og foreningens 

representant i Akershus fylkesstyre, nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helt siden Eidsvoll frivilligsentral startet Flerkulturelt aktivitet tilbake i 2009 har Gunvor vist 

stort engasjement. Hun har vært nabokjerringa som bryr seg og på eget initiativ kontaktet 

flyktningfamilier som har kommet til asylmottaket I Hurdal for å gi de som bor der en enklere 

hverdag. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



August 

 

Ragnvald Holst-Larsen 
 

Ragnvald er en unik person som alltid setter andre foran seg selv. Det virker som han ikke har 

begrensninger for hvor langt han kan strekke seg for ungdom i Eidsvoll. Han har gjennom 

flere tiår vært til stor inspirasjon og støtte for ungdom som har det litt vanskelig. Han er lærer 

på Eidsvoll videregående og det er ikke få morgener han har kjørt rundt og hentet elever som 

synes det er litt vanskelig å komme i gang om morgenen. Han arrangerer turer for ungdom og 

da skaffer han alltid sponsorer, så det skal bli så rimelig for ungdommen at alle har mulighet 

til å delta.  

Ragnvald ER Vivace, et ungt Gospel kor (13-23 years old) fra Eidsvoll, som synger gospel. 

Han har vært med som medlem siden starten i 1990, er dirigent, og nå til slutt voksenleder og 

den som holder det i live. De årlige sommerturene ut i Europa er også utvidet til å ta med 

ungdommer fra en av hans andre babies: Ungdommens nettavis. (sjekk nettavis.net). I tillegg 

har han i noen år arrangert høsttur til Kvitfjell for de samme ungdommene. 

Det aller nyeste tilbudet som Ragnvald har startet er ei gruppe som heter Mercy & faith. Her 

er det Cornerstone som er møteplassen og ungdom tilbys et måltid. Etterpå er det rom for litt 

sang og den gode samtalen.  

De siste par årene har Ragnvald stått i spissen for en innsamlingsaksjon med formål å skaffe 

rent vann. Utgangspunktet er å samle inn tomflasker og det er utallige pante lapper som nå har 

gitt resultater i form av rennende vann i en landsby i Kenya, Afrika. Ragnvald har masse 

energi og er en evig optimist, tror at alt er mulig og mener at alle fortjener en ny sjanse. Han 

har høyt tempo og til tider kan det gå fort i svingene, men han kommer som regel i mål og har 

mange fornøyde ungdommer rundt seg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

September 

 
 

MARIT BRODSHAUG  SVEEN 
Marit har vokst opp i Feiring og trådd sine barne sko i Feiring jernverk 

Marit var primus motor for etableringen av Venneforeningen.  Feiring jernverks venner, eller 

«Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn 

av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke 

interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært 

drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det 

såkalte Lysthuset. 
Feiring Jernverks Venner har som mål å bidra til å skape et åpent og levende 

jernverksmuseum. 

Marit er en svært aktiv leder (leder fra 2003) som tenker på jernverket hele tiden. Hun bidrar 

med tid, kompetanse og arbeidskraft. Deler av sin kunnskap og oppdaterer seg hele tiden.  

Hun er opptatt av formidling og stadig utvikling av stedet. Hun er inkluderende og drifter 

stedet på en utmerket måte. Som frivillig har hun vært med på å gi bygda et levende museum 

og kommunen og fylket frivillig hjelp og støtte slik at museet blir et levende museum. 

Hun gjør alt hun kan for å være tilgjengelig for alle som ønsker å se stedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 
 

http://www.jernverket.info/about/
http://gruve/
http://utv.jernverket.info/jernverkshelga/


 
Thomas Pettersen.  
Thomas har vært tilknyttet Eidsvoll Frivilligsentral siden oktober 2012. Han startet opp 

gjennom ulike arbeidspraksis plasser, men har hele tiden gjort mye ekstra frivillig aktivitet. 

De to siste årene har Thomas vært tilknyttet sentralen kun som frivillig. 

Han har gjennom sitt engasjement vært med fire dager i uken, skapt nye aktiviteter og vært en 

stor støttespiller for sentralen. 

Han har vært med å skape møteplassen «dataklubb» et sted hvor folk kan komme og få 

opplæring og hjelp med data utfordringer. Dette er en møteplass som har eksistert på 

Gladbakk aktivitetssenter hver mandag i ca. fire år. 

Han har også i helt fra starten av hvert med på å bygge opp en aktivitet/møteplass på Vilberg 

Bosenter. Hver torsdag er det bingo eller musikk aktivitet. Thomas har blitt hele Bosenterets 

maskot, dukker gjerne opp en tur også når han har fri fra sin vanlige aktivitet. Gjennom en 

lang periode var han fast sjakk partner for en beboer på senteret.  På Bosenteret har Thomas 

også vært med som veileder og støttespiller for Livsglede for eldre sine elever fra Eidsvoll 

videregående. Han er også en viktig medspiller i foreningen Livsglede for eldre Eidsvoll. 

Han fungerer som besøksvenn for en beboer på Vilberg helsetun. Her er det kafe stund i 

Eidsvoll sentrum, kino og mange hyggestunder med den gode praten som står på agendaen. 

Thomas tar gjerne med seg en kamerat eller to, det medfører at det blir ennå flere som får 

tilbud og sommeren 2016 var det stor aktivitet på Bosenteret og Helsetunet. Her var det tur ut 

i frisk luft som sto på programmet. 

På tross av sine helsemessige utfordringer som ung ufør har Thomas gjort frivilligheten til sin 

arbeidsplass, han har vært med å skape mye innhold for andre og ikke minst også for seg selv.  

Det står stor respekt av den innsatsen Thomas har gjort og gjør. Vi vet også at Thomas 

fungerer som frivillig mesteparten av sin tid, han er et ja menneske som alltid setter andre 

foran seg selv. 

 

 

 

 

 

 

November 



 
 

Geir Gustavsen er nominert for sin frivillige innsats i barnekoret Propell 
Geir Gustavsen er bosatt på Råholt, gift og har tre barn. Jobber som sykepleier i 

Frelsesarmeen i Oslo.  

Geir har gjennom snart ti år hatt et brennende engasjement for barna i barnekoret Propell, som 

øver på Råholt menighetshus. I barnekoret Propell deltar barn fra helt ulike kulturer og 

bakgrunn. Geirs evne til å se hvert enkelt barn kombinert med hans smittende musikkglede, 

gjør han til en stor inspirasjonskilde! Han spiller selv trommer, noe barna ofte har fått gleden 

av å høre! Barnekoret Propell opptrer ulike steder i løpet av året: På Valstad sykehjem, i 

Råholt kirke og på Amfi Eidsvoll, under ledelse av den engasjerte dirigenten. 

I tillegg er Geir engasjert i andre aktiviteter for barn og unge. Han bryr seg om Eidsvoll og 

gjør en flott innsats.  

 

 
 

 

 

 

 

Desember 
 



 
Åse Karin Paulsen. 
Det å være flyktningguide er veldig interessant og givende, sier Åse Karin Paulsen.  

Vi bryr oss om Eidsvoll har utnevnt Åse Karin Paulsen til Månedens frivillig i desember.  

Hun er en ressurs som på en stillferdig måte involverer seg og gjør en stor innsats.  

 

I mange år var det håndballen som stod hennes hjerte nær med flere verv inntil barna flyttet 

hjemmefra. For å orientere seg om andre måter å bidra på, kontaktet hun Røde Kors. Da det 

kom flere flyktninger til Eidsvoll, ble det klart for Åse Karin hva hun skulle gjøre. - Hvis de 

som kommer til Norge skal bli integrert, så må vi som bor her, integrere dem, sier hun.  

 

I februar 2016 begynte hun som flyktningguide, et tilbud som organiseres av Eidsvoll og 

Hurdal Røde Kors, og Åse Karin forteller selv:  

- Jeg møtte ei ung jente, Kaafia Farah, fra Somalia. Hun har både pågangsmot og humor.  

Hun er veldig lærevillig, vil forstå samfunnet rundt seg, er opptatt av menneskerettigheter, 

kvinners og barns rettigheter og muligheter. Å møte henne har vært berikende for meg også - 

det å kunne bidra til at hun forstår og mestrer det norske samfunnet bedre. Som 

flyktningguide er språket noe av det viktigste. Samtalene foregår alltid på norsk, og vi lærer 

om hverandres kultur. Vi pleier å møtes en gang i uka. Som flyktningguide kan en bidra slik 

at mennesker som har måttet reise fra landet sitt kan finne sin plass i vårt fellesskap. Et par 

timer i uka har mange trolig tid til, og det betyr så mye.    

 

Åse Karin forklarer Kaafia hvordan ting i samfunnet fungerer, f.eks. bank og nettbank, 

tannlege og fastlege, trafikalt grunnkurs osv. Kaafia har på egenhånd lest seg opp og bestått 

teoriprøven til bil - på norsk uten hjelp. Åse Karin har hjulpet til en del med lekser, for Kaafia 

ønsker å ta grunnskolen over to år, og lærer henne skriving av CV og jobbsøknad, for Kaafia 

vil tjene egne penger. De gjør også praktiske ting sammen, som å gå på kafé og på restaurant, 

feire 17.mai, gå turer og hilser på naboer og andre de møter. - I år har vi bakt småkaker til jul 

og fylt opp kakebokser både til henne og til oss, forteller Åse Karin. Hun og mannen Vidar 

har blitt invitert på somalisk mat, som smakte fantastisk godt, og de har blitt lovet at de skal få 

lære det.  

I tillegg til å være flyktningguide har Åse Karin Paulsen også bidratt som frivillig på andre 

måter. Skoleåret 15/16 kjørte hun fire unge jenter én gang i uka fra Sundet til og fra aktiviteter 

på Råholt i regi av kulturskolen. Hun hjalp som oftest også med på formingsaktivitetene, til 
stor glede og nytte for både elevene og læreren. Da det i fjor ble arrangert 

pepperkakehusbaking for barn og voksne – norske og nye i bygda – var Åse Karin en av 

drivkreftene. Hun er med når Røde Kors hvert år arrangerer juleverksted for den samme 



målgruppa.  


