ÅRSMELDING FOR 2008
Styret i Frivillighetssentralen i Eidsvoll har bestått av:
Leder:
Einar Kjøren
Nestleder: Jens Tande
Styremedl.: Jan-Erik Smeby
”
” Sigrun Bratvold
”
” Jorunn Mahiesen (kommunes repr.)
”
”
Kai Holter
Vara: Egil Guttulsrød og Margunn Løvaas ( kommunens vara)
Valgkommite:

Inger Johanne Doknes og Asbjørn Johnsen

Det er vært avholt 5 styremøter + årmøtet. Kari Høibraaten Holum var ansatt
som daglig leder i 75% stilling frem til slutten av april. Mai, juni, juli, og august
ble sentralen ekspedert av Anne Guri Sander Dahl, med Einar Kjøren som
fungerende daglig leder. Fra 1 september ble det ansatt ny daglig leder i 75%
stilling, Irene Engeskaug
Drift:
Gå-gruppene er veldig aktive og gjør at Frivillighetssentralen er godt kjent i
Eidsvoll. Her er alle velkommen. Unge som gamle, de spreke og de mindre
spreke og de som kun ønsker et sosialt møtested. Takket være en slik møteplass
er det murlig og knytte til seg
nye frivillige. Det arrangeres julebord, teatertur og overnattingsturer.
En møteplass som dette er viktig i Eidsvoll, hvor folk kan møtes, snakke
sammen og planlegge aktiviteter som alle kan være med på eller bare noen få.
For noen er dette også første skritt ut etter en vanskelig periode. Det er ikke
alltid like lett å vite når ”gåerne” er frivillig og deltakere. Gå-gruppene er også
et stort bidrag i forebyggende helse i Eidsvoll kommune.

Hver uke er det ca 120 stk innom, og de utgjør også basen av frivillige som
sentralen har.
I slutten av september kom et oppslag i Eidsvoll Blad. Dette var med
frivillighetssentralen og Flyktningekonsulenten i Eidsvoll kommune. Det ble satt
fokus på nye ting som skjer i kommunen og samarbeide. Dette kom før 7.
oktober da sentralen hadde sitt første møte i Forum for frivillige. Det er et
samarbeidsforum for frivillige organisasjoner som har eksistert i ca to år. Det
var folkehelsekoordinator i kommunen som startet forumet. Sentralen
viderefører dette og legger her et grunnlag for samarbeid med og mellom
organisasjoner
Frivillighetssentralen og flyktningekonsulenten i Eidsvoll kommune har også
hatt møte om å samarbeide for flyktninger som kommer til vår kommune. Vi
prøver også å få med flere organisasjoner til å drive dette arbeidet. Forslag som
er kommet opp er flyktningeguide, tema, kulturkvelder og leksehjelp
Etterspørsel etter en til en oppdrag har avtatt noe, men de som kommer er en
blanding av sosiale/omsorgtiltak og praktisk arbeid. Vi har noe transport og
hjelp til handling.
Det er vanskelig og rekruttere mennesker til litt større praktiske oppdrag.

Aktiviteter/kurs
3 gågrupper som alle er aktive en gang i uka - registrert ca 120 deltakere pr
uke.
To kurs i bruk av digitalt kamera har blitt avholt i oktober og november. To
jenter fra 10 klasse på Råholt ungdomskole sto for opplegget. Vi hadde fem
deltagere på hvert kurs. Kurset gikk over to kvelder. En kveld for bruk av foto
apparatet og en til data overføring. Noen ville også lære seg og sende bilder på
e-post og å bruke et nett basert foto firma.
Dette ble veldig vellykket og det er flere som gjerne vil ha kurs.
I løpet av november hadde vi i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter om
hyggekvelder åpen for alle. Vilberg bosenter her kom det 35 stk. og Minnesund
med 25 deltagere. Gladbakk Aktivitetssenter ca.25 stk. Med tema
blomsterdekorasjoner til jul.
Her presangterte Anne Guri Sander Dahl Gladbakk aktivitetssenter og Irene
Engeskaug frivillighetssentralen. Irene Engeskaug sto for dekoreringen og
oppsatsene ble loddet ut. Dette var meget populært. Elever fra Eidsvoll

Kulturskole sto for underholdningen og de sang og spilte ca en halv time på
hvert sted.

Frivillighetssentalen med representanter for gågruppa i Eidsvoll var tilstede
under julegrantenninga i Sundet. Dette for å selge gløgg og pepperkaker til
inntekt for gruppa og for å markedsføre ny logo. Eidsvoll frivillig sentral.

Kurs i juledekorasjoner. Minnesund ville gjerne ha en kursdag i Dorr stua.
Dette ble 1 desember. Her møtte det opp over 20 stk. Noen som bare ville se på
og andre som meget ivrig laget seg dekorasjoner til jul. Det ble laget ca. 15
dekorasjoner.
Lions sør bevilget 20stk sandsekker til Eidsvoll frivillig sentral som igjen har
levert disse videre til hjemmetjenesten i Eidsvoll. Dette for at de kan ha det med
seg i bilen og levere ut til eldre og uføre som har vanskelig for å klare dette selv.
Blir det behov for mer kan vi søke om det.
Møte 3. desember, initiativ fra frivillighet Norge. Informasjonsmøte / workshop
om inkludering i frivillige organisasjoner. Hvordan åpne vår organisasjon for et
flerkulturelt samarbeid. Her var Eidsvoll og Hurdal røde kors veldig ivrige og
stilte sine lokaler i Boksrudveien til disposisjon. Dette ble et bra møte. Vi kunne
nok ønsket oss et bedre oppmøte fra frivillige organisasjoner, men de som var
der var meget engasjert og det ble lagt planer om samarbeid fremover.
Til stede var Eidsvoll og Hurdal røde kors med fire representanter. Lions sør
med to og FFO- felles organisasjonen for funksjonshemmendes lag, en
representant.
Ullensaker frivillig sentral ,Eidsvoll frivillig sentral og flyktningekonsulent i
Eidsvoll kommune.
Eidsvoll bygdekvinnelag 09.12.08
Sentralen ble spurt om å komme på adventsmøte. Det begynte med en halv time
i Eidsvoll Kirke. Etterpå gikk vi over på Breidablikk hvor det var grøt, kaffe og
kaker. Irene Engeskaug fra Eidsvoll frivillig sentral laget to juledekorasjoner og
snakket om sentralen og hvilke oppgaver som skulle jobbes mye med fremover.
Her var det samarbeid mellom lag, foreninger, organisasjoner og det offentlige
som var i fokus.
Stor interesse for samarbeid
Tur til Løiten lys 10 desember i samarbeid med Ullensaker frivillighetssentral.
Her var det 16 stk fra Eidsvoll. Totalt var vi 38 stk på tur. Et vellykket

samarbeids prosjekt som vi kommer til å gjøre mer av. Fikk flere tilbake
meldinger som gikk på at det var hyggelig å være på tur med noen fra en annen
sentral. Her er det mulig og skape møteplasser på tvers av kommune grenser.
15.12 og 16.12 ble det avholt juleverksted på Gladbakk. Vi hadde masse
dekorasjonsmateriell til disposisjon og det ble laget mellom ca 15 dekorasjoner.

Sentralen og videregående skole. Her er det avholt et møte om muligheten for
å samarbeide om ulike prosjekt. Dette tar vi opp igjen utover i 2009.
Veien videre, dette er et interkommunalt prosjekt som er startet opp i samarbeid
mellom Frivillighetssentralene i Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll og Ullensaker.
Hver sentral har et møte hver i året . Dette handler om å¨skape møteplasser i et
sorgarbeid.
Møte hos Rita i Ullensaker 26.11.08. var første møte for ny daglig leder.
Samarbeid frivillige organisasjoner.
Opus 89, Eidsvoll korforening, Eidsvoll Sentrumsforening, Eidsvoll
Bygdekvinnelag, Eidsvoll og Hurdal røde kors, Lions Sør og FFo –
Funksjonshemmendes fellesorganisasjon er lag / foreninger, organisasjoner som
sentralen har vært i møte med eller de har deltatt på arrangement som sentralen
har hatt.
Sentralen har også deltatt på møter med Kommunalt eldreråd og Kommunalt råd
for funksjonshemmede.
Brukere:
Hovedtyngden av brukere ved en til en oppdrag er pensjonister som bor
hjemme. Deltakere på våre aktiviteter er også mest pensjonister og
uføretrygdede.
Hjelpere:
Sammensetningen av hjelpere er en blanding av pensjonerte kvinner og menn.
Vi har også noen som fremdeles er yrkesaktive og noen som er føtidspensjonerte
eller uføretrygdede. Felles for de alle er at de er positive mennesker som liker å
være aktive. .
Tilslutt en stor takk til alle våre samarbeidspartnere og støttespillere og håper på
fortsatt godt samarbeid.
Eidsvoll,
Styret

