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1. Drift av sentralen 
 
1.1 Styret 
 
Styret i Eidsvoll Frivillig sentral har bestått av: 
 
Leder: Ottar Aasen 
Nestleder: Kari Skyttersæter 
Styremedl.: Bjørn Olsen 
Styremedl: Sigrun Bratvold 
Styremedl:  Jon Tærud       
Styremedl:   Jorunn Mathiesen (kommunens repr.) 
Varamedl:  Einar Tosterud og Jan Erik Smeby 
Varamedl: Margunn Løvaas ( kommunens vara) 
  
Valgkommite: Torunn Svaland  og Einar Kjøren 
 
1.2 Årets drift 
Det er vært avholdt 7. styremøter, det har blitt behandlet 17 saker. Årsmøtet 
kommer i tillegg. Daglig leder Irene Engeskaug er ansatt i 75 % stilling, 
Sentralen søkte i 2011 om statlig og kommunal støtte til 100%  fra 2012. 
Det kom kommunalt vedtak på utvidelse av stillingen i desember 2011. 
 
Gå-gruppene er aktive og viktige for sentralen. De gjør at Frivilligsentralen er 
godt kjent i Eidsvoll. Her er alle velkommen. Unge som gamle, de spreke og de 
mindre spreke og de som kun ønsker en sosial møteplass. 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. For noen er dette 
også første skritt ut etter en vanskelig periode.  Gå - gruppene er også et stort 
bidrag i forebyggende helse arbeid i Eidsvoll kommune. De bidrar også til å 
rekruttere frivillige. Aktivitetene her utløser også frivillighet – de hjelper 
hverandre. 
Hver uke er det ca 100-120 personer innom, og de utgjør også basen av frivillige 
som sentralen har. 
Å skape møteplasser og samarbeid mellom ulike lag/foreninger og 
organisasjoner er sentralens hovedfokus. 
Sentralen har også avholdt hyggekvelder og hyggetimer i samarbeid med 
Gågruppene og Gladbakk Aktivitetssenter.  Kveldene ble holdt på Vilberg 
Bosenter og Gladbakk aktivitetssenter. 
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1.3 Frivillige  
Sammensetningen av hjelpere er for det meste en blanding av pensjonerte 
kvinner og menn, men vi har også noen som fremdeles er yrkesaktive.  Felles for 
de alle er at de er positive mennesker som liker å være aktive. 
Vårt arbeid rundt den flerkulturelle prosjektet og samarbeide med Redd barna 
har også rekruttert yngre til å jobbe frivillig.  
Det er vanskelig å sette opp et antall timer som blir jobbet i sentralen. Dette 
fordi mye av timene er i samarbeid med ulike lag / foreninger. Men en ting er 
sikkert. Antall frivillige timer som sentralen er med på og aktivisere blir flere for 
hvert år. 
 
2. Oppdrag og brukere 
 
2.1 Oppdrag 
Etterspørsel etter en-til-en oppdrag har tatt seg opp i løpet av året. Vi har 
oppdrag med følge til lege/tannlege, handling og til sosiale arrangement.  Noen 
praktiske oppdrag har vi også løst i løpet av året. Faste oppdrag hver uke er det 
ikke lett å skaffe hjelpere til. 
 
2.2 Brukere  
Hovedtyngden av brukere ved en-til-en oppdrag er pensjonister som bor 
hjemme.  Deltakere på våre aktiviteter er også mest pensjonister og 
uføretrygdede. 
Gjennom ulike samarbeidsprosjekter har vi også rekruttert andre aldersgrupper 
og minioriteter. 
 
3 Samarbeid og aktiviteter/kurs 
 
3.1 Samarbeid frivillige organisasjoner 
 
Arbeidet med Forum for frivillige har dette året blitt gjort ute i ulike lag / 
foreninger. Men vi har hatt et stort møte på Gladbakk aktivitetssenter hvor det 
møtte 14 ulike aktører. Eidsvoll Frivilligsentral har også vært med på 
informasjonsmøter i kommunen. Dette var informasjons møter om de 
mulighetene lag / foreninger har til å søke penger. 
 
Samarbeidsprosjekter som sentralen har deltatt i 2011. 
 

• Postkassetrimmen / Stimerkingsprosjekt 
• Psyk-festivalen 
• Flerkulturell prosjekt. 
• Datakurs. 
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• Dataklubb 
• Partnerskapsavtaler 
• Hyggekvelder.  
• Kvinne – nettverk 
• Veien videre 

 
Sentralen har i dag et nært samarbeid med Hørselslaget, Mental Helse, Eidsvoll 
demensforening, Eidsvoll Redd barna og Ungdomslag i Redd barna Press,  
Besøkstjenesten Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Opus 89, Eidsvoll Korforening, 
Bygdekvinnelaget, Den norske kirke og  Eidsvoll Turlag og 10 lag / foreninger 
på de ulike rutene til postkassetrimmen. Dette er alt fra Velforeninger til 
idrettslag. 
 
 
Eidsvoll Frivilligsentral er en del av NaKuHel nettverket i Akershus. 
NaKuHel Norge er en nasjonal organisasjon for helhetstenkning om natur – 
kultur og helse. NaKuHel Norges mål er blant annet å bidra til å skape 
helsefremmende natur- og kulturaktiviteter i inkluderende fellesskap. Her blir 
lagt vekt på hvor viktig det er med samarbeid mellom lag / foreninger. 
Nettverket er en viktig inspirasjonskilde for arbeidet som skal gjøres lokalt. 
Eidsvoll Frivilligsentral prøver å bruke inspirasjonen fra NaKuHel inn i 
prosjekter.  
 
 
3.2 Aktiviteter/kurs  
  
3.2.1 Gå – gruppene 
 Sundet, Råholt og Minnesund er alle aktive en gang i uka. Tur med kaffekos 
som avslutning. 
Minnesund har sin gå-gruppe på mandager fra Dorr stua, ca 25-35 hver uke 
Eidsvoll, Sundet går på tirsdager fra Cornerstone, ca 25-35 hver uke. 
Råholt går på torsdager fra Gladbakk aktivitetssenter 35-45 hver uke. 
 
3.2.2 Flerkulturell prosjekt. 
Eidsvoll Frivilligsentral har i to år ledet et prosjekt som vi kaller Flerkulturell 
kafé. Den første kafeen ble arrangert i februar 2009. Bakgrunnen for dette 
arbeidet var et utspill fra Flyktningekonsulenten i Eidsvoll kommune. Vi startet 
en møteplass hvor vi ønsket å presentere Eidsvoll og hjelpe flyktningene til å bli 
kjent med lag/ foreninger i bygda vår. Vi inviterte derfor med ulike lag / 
foreninger til å være med på dette arbeidet. Eidsvoll Redd barna og 
besøkstjenesten i Eidsvoll og Hurdal Røde kors har vært viktige 
samarbeidspartnere i dette arbeidet.  
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I desember 2010 satte Eidsvoll frivilligsentral seg ned sammen med Redd barna 
og skrev en søknad til Imdi, integrerings-og mangfoldsdirektoratet om støtte til 
dette arbeidet. Sentralen ser at det er viktig og bruke en del tid på dette og vi har 
et kapasitetsproblem når daglig leder skal bruke mye tid på Flerkulturelt 
samarbeid. Det er et viktig arbeid for kommunen vår.  
Vi fikk kr. 200.000,- til dette arbeidet, og har derfor laget en plan for hvordan vi 
kan få mest mulig ut av disse pengene. I samarbeid med voksenopplæringen har 
Eidsvoll frivilligsentral og Gladbakk Aktivitetssenter opprettet praksisplass for 
to personer en gang i uken. Her fokuserer vi på språk og arbeidspraksis.  
Det er ansatt en person i 50 % stilling fra august og ut året. Dette er en 
tiltaksstilling og det er stor vekt på og få flere lag / foreninger på banen i 
arbeidet. Før stillingen kom i august jobbet sentralen aktivt for å skape et best 
mulig grunnlag å bygge videre på. Prosjektkoordinator jobber i Eidsvoll 
frivilligsentral, men har nær kontakt med Flyktningekonsulentene i Eidsvoll 
kommune. Eidsvoll frivilligsentral søkte høsten 2011 om støtte fra 
Gjensidigestiftelsen til det Flerkulturelle prosjektet som ble startet i 2011 og 
som fortsetter i 2012. I den forbindelse hadde eierutvalgsrepresentantene Harald 
Skjønberg og Roy T. Nilsen invitert oss til et møte på kafe Henrik 16.12. Etter 
litt frem og tilbake dukket julenissene opp med en fantastisk gave på 450.000,- 
til alle som er engasjert i arbeidet ved Eidsvoll Frivilligsentral. 
 
 
Statusrapport flerkulturelt prosjekt pr 07.12.2011 
 

Oppfølging av 6 bosatte familier herav 9 barn i alderen 6-12 år: 
 
Leksehjelp: 
 
5 frivillige har sluttet seg til tiltaket som er lagt til SFO Vilberg og 
Eidsvoll bibliotek (for de elevene som ikke er på SFO). To frivillige er fra 
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors besøkstjeneste, 1 fra Redd Barna og 2 
øvrige frivillige. 
Vandelsattester kreves, noe som tar litt tid, men innen 2-3 uker er den 
frivillige i gang. Samtlige frivillige har nå vandelsattest. 
6 barn er innlemmet leksehjelpen til nå. 1 barn vil få leksehjelp fra januar 
2012. 1 barn ønsker ikke leksehjelp med foresattes samtykke.1 barn har 
tilrettelagt skoleundervisning utenfor kommunen grunnet større 
hørselsskade, og innlemmes ikke i den frivillige leksehjelpen. 
 
Trinnvis fremgangsmåte for leksehjelp: Koordinator kartlegger og 
avklarer med foreldre, barnet og kontaktlærer hva behovet er. Avklaring 
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og tildeling av frivillig leksehjelper. Møte med kontaktlærer og SFO-leder 
ved behov. Omvisning med den frivillige på skolen så de blir kjent med 
elevenes oppholdsrom og miljørommet som eleven får leksehjelp på. Den 
frivillige registrerer leksehjelpen som blir gitt på et eget skjema. 
2 av barna får leksehjelp på Eidsvoll bibliotek grunnet alder (11 år) og 
behov for tilgang til litteratur og teknologiske hjelpemidler. 
 
Økonomi: ingen kostnader. 
 
Fritidsaktiviteter: 
 
Kartlegging av behov og ønsket fritidsaktivitet for barna blir gjennomført 
på hjemmebesøk med hele familien til stede, og i samarbeid med 
flyktningekonsulenten. Bruk av skjema for barne- og familietjenester ved 
kartleggingen avdekkes særskilte behov og hensyn som må tas for barnas 
aktivitet. Aktiviteter som tilbys er ordinære aktiviteter i lokale lag, 
foreninger og klubber. Aktiviteten blir økonomisk støttet første året, med 
ny vurdering etter ett år. Koordinator følger opp barna og familien i 
forhold til behov for skyss og annen nødvendig korrespondanse om 
aktivitetene i samarbeid med klubbene. 
 
Omfang og kostnader: 
 
Barn 1: danseskole, årlig kursavgift kr 3000,-, dansesko kr 550,-. Ekstra 
helgearrangement kan komme i tillegg. Frivillige skysser til og fra 
aktivitet. 
 
Barn 2: fotball ETF, årlig treningsavgift ca kr 4000,-, noe treningsutstyr 
bør påregnes til kr 2000,-. Har fått brukt tøy og sko til oppstart som 
fungerer. Foresatte har kjøpt inn fotballsko for innetrening i vinter, samt 
overtrekksjakke. Til våren må nye fotballsko anskaffes. Far skysser med 
bil.  
 
Barn 3: kulturskole, søkte om plass for kunst og håndverk innen frist 
1.nov. Fått melding fra kulturskolerektor at de vil gi barnet en prioritert 
plass fra januar 2012. Kostnad kr 2000 (inkl materialutg). Far skysser med 
bil. 



8 
 

 
Barn 4: Vilberg skolekorps. Plass på Bariton fra 1.nov med dirigent 
Gunnar Røed som lærer. Kr 1400 i året. Barnet går til og fra aktivitet. 
 
Barn 5: Eidsvoll svømmeklubb. Ønsker seg plass på svømmerkurs. Pris kr 
1400 i året, inkludert gode svømmebriller og badehette. Plassen er søkt og 
innvilget på nyåret. Barnet skal gå til og fra aktivitet i følge med foresatte. 
 
Barn 6: Vilberg skolekorps fra 1 nov, instrumentvalg er trommer, kr 1400 
i året. Får opplæring av dirigent Gunnar Røed. Barnet går til og fra 
aktivitet. 
 
Barn 7: Fotball. Meldt inn til fotballskole som starter i januar 2012. 
Årsavgift rundt kr 3000,-. Innkjøp av innesko nødvendig. Barnet skal gå 
til og fra aktivitet i følge med foresatte. 
 
Barn 8: ønsket ingen fritidsaktivitet denne høsten, men skal tenke på det 
og følges opp på nyåret. 
 
Barn 9: Danseskole for ett år. Kr 3000,- samt dansesko kr 550,-. Frivillige 
skysser til og fra en gang i uka. 
 
 
Økonomi: 
Kartlagt totalkostnader:  kr 22 300,- 
Forventet kostn 1 barn:    kr   3 000,- 
Annet              kr      200,-     

Sum               kr 25 500,- 

 
Aktivitetene dekkes av IMDi-midler så langt det rekker. Vi har søkt om 
midler til å dekke aktivitetsutgiftene andre steder også, bl.a har 
frivilligsentralen hatt dialog og besøkt de lokale Lions-klubbene i 
Eidsvoll. Lions klubbene vedtok på møte i Desember 2011 å støtte dette 
arbeidet med kr. 25.500,- 
 
Språk-kafé 
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Vi startet med språk-kafé den 13.oktober 2011. Møteplassen ble etablert 
på bakgrunn av evalueringen av flerkulturell kafé som hadde oppstart 
februar 2009. Kaféen er godt besøkt annenhver torsdag og lørdag med 10-
20 besøkende. Gjestebesøk av Tormod Knutsen, Eidsvoll mannskor, 
Eidsvoll turlag/DnT har vært veldig positivt. Den 3.des skal vi ha 
juleverksted, da kommer Eidsvoll kulturskole for å spille julesanger. 
Frivillige lager grøt og hjelper til på ulike aktivitetsstasjoner. Juletre i 
biblioteket pyntes av det vi lager. Den 8 des. avslutter vi for dette året 
med besøk av en lokal dansegruppe (opprinnelse Filippinene) som opptrer 
frivillig. Julegaver under treet loddes ut. Frivillige samler inn gaver. 
 
Innkjøp av laminert verdenskart        kr 300,- 
Navnelapper            kr   50,- 
28 glosebøker                kr 250,- 
Penner og skrivemateriell          kr 200,- 

Totalt                       kr 800,- 

 
 
Eidsvoll bibliotek har stått for utgifter til bevertning de første språk-
kaféene. 
 
Det vil bli behov for nytt innkjøp av glosebøker og navnelapper over jul. 
Materialutgifter dekker vi av IMDi- midler. 
 
Språk-kaféen med juleverksted 3.des fikk utgifter til materiell og 
bevertning, Redd barna dekker dette ved refusjon av utgifter. 
 
Planlagt juleavslutning 8.des. Frivillige samler inn gaver og vil lage mat 
og bake kaker til kvelden. En danse-gruppe fra Filippinene bidrar med 
frivillig underholdning. 
 
 

Rekruttering av frivillige: 
 
Frivilligmøte på Gladbakk 27.september 2011 ble en suksess med godt 
oppmøte. Språk- kafeen fungerer som arena for frivillig innsats både i 
kaféen og til andre aktiviteter, som leksehjelp. 
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Frivillige foresatte (til unger på samme aktivitet) stiller opp med skyss der 
det har vært behov.  
De frivillige samler inn gaver og vil delta aktivt på juleverksted (3.des) og 
avslutningsfest før jul (8.des).  
 

Praksisplasser:  
 
2 foresatte får bistand av Eidsvoll frivilligsentral på praksisplasser. 1 
person i Kiwi og 1 på Gladbakk aktivitetssenter. Det er ønske om å utvide 
tilrettelegging for språk-praksisplasser i samarbeid med Gladbakk 
aktivitetssenter, kommunale helseinstitusjoner mv. Behovet er voksende, 
da voksenopplæringen ikke alltid finner praksisplasser, samtidig som 
private aktører henvender seg til Gladbakk/frivilligsentralen om praksis-
plasser. 
 

Andre aktiviteter: 
 
Eidsvoll svømmeklubb har tilbud om voksenopplæring i svømming på 
tirsdager denne høsten. 5 kvinner i prosjekt- familiene deltar nå på dette 
kurset. Sammen med svømmeklubben jobber vi med å få støtte til 
svømmekurs for menn og ungdom i 2012. Vi har søkt kommunale kultur 
og idrettsmidler for tiltaket. 

 
Etablering av Ungdomslaget Press – Redd Barna 
 
Ungdom fra Eidsvoll har tatt direkte kontakt med organisasjonen Press 
etter besøket på  Eidsvoll videregående skole under psyk-festivalen (regi 
av frivilligsentralen). Lokallaget Press Eidsvoll – Redd Barna ble etablert 
30.11.2011 med besøk av to regionskoordinatorer fra Press. 
Frivilligsentralen har lagt til rette for at lokallaget kan benytte et rom på 
ungdomsklubben Cornerstone. Lokallaget rekrutterte 6 ungdommer etter 
sitt først møte med ungdommen på klubben. 

 
 
3.2.3 Voksenopplæringen for flyktninger: 
 Her vil også ha et tett samarbeid for å kunne bygge opp et mer riktig tilbud til 
flyktningene som kommer til kommunen. 
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3.2.4 Postkassetrimmen/ Stimerkingsprosjekt: 
Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll 
kommunes satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Det er 10 turmål å velge mellom, og alle 
har en postkasse med en bok hvor man fører navn og dato.  
Sentralen holder kontakten med de ulike lag / foreninger som har ansvar for 
løypene. Vi avholder et samarbeidsmøte i januar vært år. Her drøftes nye 
prosjekter og det utveksles erfaringer. Det ble arrangert 10 organiserte turer til 
alle postkassene i løpet av vår / høst 2011. V i trekker ut en vinner fra fjoråret 
hvert år. Premieutdeling er på åpningen / første tur på våren. 
 Det var til sammen over 300 som var med på sentralens turer, det er ingen tvil 
om at vi har gjort rutene mer kjent i bygda. De fleste av rutene blir flittig brukt 
og det er mange ildsjeler som gjør en stor dugnadsinnsats. Vi opplever nå en 
større interesse for turene. 
Sommeren 2011 tok Gågruppa på Råholt initiativ til å opprette en ny 
postkasserute på Råholt. Vi tok kontakt med grunneier Jon Tærud som stilte seg 
meget positiv. Siden det blir bygget ny E6 gjennom Eidsvoll så vi muligheten til 
å få fyllmasse fra veien. Det gjorde vi, folkehelse midler fra Eidsvoll kommune 
fikk vi også 20.000,-. Råholt Vel har også bidratt med kr 5000,-. Høsten 2011 
startet vi jobben med å få ut masse, dette rakk vi akkurat å bli ferdige med før 
vinteren. Lions i Sør bygda ønsket også å bidra til at dette skulle bli en rute som 
kunne komme hele Råholts befolkning til gode, de satte opp en flott gapa huk 
med bålplass.  
Eidsvoll Turlag kom på banen i 2011. De ønsket mer likhet i merking av turstier 
i kommunen vår.  Vi satte ned en stimerkingskomite som skulle arbeide med 
dette og kartverk. Vi søkte igjen Eidsvoll kommune om støtte til dette arbeidet. 
Fikk 10.000,-. For disse pengene ble det kjøpt inn utstyr for fresing av skilt, 
stolper og planker. Tærudrunden er den første løypa som blir merket med den 
nye malen for skilt. Vi lager våre egne skilt, men bruker Turistforeningens mal 
for ski og turløyper. ( blått og rødt). Når vi har kommet i gang med skiltene er 
meningen at alle som arbeider med løyper i Eidsvoll skal kunne dra nytte av 
dette utstyret. Det er plassert på snekkerboden til Gladbakk aktivitessenter som 
er åpen for alle som måtte ønske å lage sine egne skilt. Eidsvoll Frivilligsentral 
har også frivillige som har engasjert seg i dette arbeidet. Eidsvoll kommune har 
bestilt ca. 30 skilt for å merke ski løyper i allmenningen. Så produksjonen av 
skilt er godt i gang. 
 
  
  
3.2.5 Veien videre. 
 Et interkommunalt prosjekt som er startet opp i samarbeid mellom 
Frivillighetssentralene i Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll og Ullensaker. 
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Hver sentral har et møte hver i året. Dette handler om å skape møteplasser i et 
sorgarbeid. Eidsvoll og Ullensaker har hatt møter i 2011. Ut i fra denne 
møteplassen er vi på Eidsvoll også i gang med et nytt prosjekt. Kvinne-nettverk. 
 
3.2.6 Verdensdagen for psykisk helse. 
I 2009 startet vi Psyk – festival i Eidsvoll. Dette er et samarbeidsprosjekt med 
Mental Helse, Kirken, Helse- og sosialetaten i kommunen. I 2010 utvidet vi 
samarbeidet til også å gjelde Hurdal kommune. Det er også flere ulike lag / 
foreninger som gjør et flott arbeid for at vi skal få en innholdsrik festival. 
Referat fra festivalen 2011: 

 
Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid Mental Helse, avd. for psykisk helse 
Eidsvoll og Hurdal, Den Norske Kirke og ulike lag foreninger hadde i uke 41 og 
42 Psyk-festival for tredje gang. Denne festivalen blir arrangert i forbindelse 
med verdensdagen for Psykisk helse 10. oktober. Denne dagen er 
verdensomspennende og arbeider for mer åpenhet. Vi hadde i løpet av disse to 
ukene 10 arrangement.- Noen var åpne for alle og andre var rettet mot ungdom 
på videregående. Motto for dagen i år var «unge på vei» utdanning og arbeid. 
På Eidsvoll Videregående hadde vi besøk av ”Press” - Redd Barna Ungdom de 
hadde stand og appell til ungdommen i kantina. Arrangementet er et samarbeid 
og i forbindelse med VIP-dagene på skolen. Øvrige stands i kantina den dagen: 
Mental Helse med dagsenteret på Myhrer, NAV, Eidsvoll frivilligsentral og 
Frisklivssentralen.  
EIF vandrelag stilte for tredje gang opp med arrangementet « Gå for åpenhet». 
Det ble en flott kveld med 38 deltagere på vandringen. Irene åpnet med å si litt 
om psyk-festivalen og leste årets dikt. Vandrelaget hadde kaffe vafler og 
rundstykker. En meget hyggelig kveld med spreke vandrere.  
Oppstart av språk-kafe ble en flott samling med tjue fremmøtte. Det var en jevn 
fordeling av norsk-talende og fremmedspråklige. Vi hadde en 
presentasjonsrunde hvor alle fikk si hvilket språk de snakker og ønsker å lære 
seg. Denne første gangen delte vi inn grupper vilkårlig og snakket om vårt første 
møte med en fremmed kultur. Det ble markert at oppstart på kafé kom under 
psyk-festivalen.  
Med fullsatt sal av elever fra Eidsvoll videregående skole og ansatte i Eidsvoll 
kommune, samt noen brukere av Dagsenteret ”Solsiden”, ble arrangementet en 
suksess! Forestillingen ”I morgen var jeg alltid en løve” ble satt opp i et 
økonomisk samarbeid med skolen og Eidsvoll kommune. Irene og Sissel åpnet 
arrangementet med å hilse velkommen, dele ut årets diplom tegnet av Maren 
Engeset, samt lese festivaldiktet av Mona Fosshaug. 
Forestillingen var på rundt en time med et forrykende tempo og intens dialog 
med tre skuespillere på scenen. Tror det nærmest var umulig og ikke bli fengslet 
av handlingen og de kvikke rollebyttene, noe som gjenspeilte seg med at 220 
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elever utøvde ro og oppmerksomhet til det som skjedde på scenen. Temaet for 
forestillingen basert på Arnhild Lauvengs selvbiografi er et viktig budskap. Hun 
ble diagnostisert paranoid schizofren og kronisk syk, men klarte likevel å bli 
frisk og utdannet seg til å bli psykolog. Respekt og verdighet var nøkkelord for å 
bli frisk av en psykisk lidelse. Forestillingens budskap og tema blir diskutert og 
tatt opp med elevene til diskusjon på skolen. 
Eidsvoll kirke arrangerte Konsert med bluesgrass/gospel- bandet Robirohi fra 
Estland. Fokus på Verdensdagen for psykisk helse. 
Hurdal Kirke arrangerte familiegudstjeneste. Det ble en flerkulturell begivenhet 
i en fullsatt l kirke med eksotiske trommer og prest fra India som holdt dagens 
preken. Dette var en gudstjeneste der konfirmanter med familie var spesielt 
invitert slik at det var mange ungdommer til stede. Temaet psykisk helse gikk 
som en rød tråd gjennom messen ved at det ble fortalt om verdensdagen for 
psykisk helse og psyk-festivalen, temaet ble tatt opp i prekenen og forbønnen. 
Psykisk helse hadde med brosjyrer med fokus på psykisk helse hos barn og 
ungdom samt foreldrerollen. 
Åpen gård ”Slåttbråten”, denne dagen var det  60- 70 voksne og barn som fant 
veien til åpen gård på Slåttbråten i Hurdal. Mens sola skinte hadde alle mulighet 
til å hilse på mange dyr, ta seg en gratis ridetur eller kose seg ved bålet på 
gårdsplassen og i lavvoen.  Gårdseieren Tove Rognstad hadde i tillegg mye å by 
på i sin lille kiosk: suppe, kake, vafler og andre godbiter.  Alle besøkende syns 
de hadde en fin og spennende dag på en veldig koselig gård. Psykisk  
helsearbeid i Hurdal var der med en liten stand hvor det ble delt ut brosjyrer, 
handlenett, buttens og annet informasjonsmateriell. 
Åpning av ”Solsiden”, dagsenteret på Myhrer. Her fikk vi besøk av den nye 
ordføreren i Eidsvoll som lovet og komme innom dette flotte huset på kaffe. 
Trond Nordahl stilte med gode historier og sang. Eidsvoll Frivilligsentral hadde 
frivillige som laget kjempegod mat med eksotisk preg fra Filippinene. Dette ble 
en flott åpning av et meget bra tilbud i Eidsvoll. 
Redd Barna på Vilberg barneskole, foredraget ble avholdt i forbindelse med 
foreldremøte for klassetrinnet. Foreldrekontaktene hadde det direkte samarbeidet 
med skolen for arrangementet. Det var stor oppslutning på foreldremøtet med 
rundt 30 fremmøtte. Foredraget varte en time med fokus på barnas rettigheter 
innenfor FNs barnekonvensjon. De har rett på informasjon og beskyttelse, noe 
som gir store utfordringer på nett, hvor informasjonen er enorm, og beskyttelsen 
begrenset. Foreldre beskytter barna best ved å ha åpen dialog med barna om 
nettbruk, og kan f.eks. spørre barna sine om hvordan deres dag på nettet har 
vært, akkurat som vi spør hvordan skoledagen har vært. ”Den røde 
politiknappen” på Redd Barnas hjemmeside kan hjelpe foreldre med å anmelde 
nettsteder som bryter med barnas rett på beskyttelse. 
Konsert på Kafé Henrik, tema for konserten var ”Livet etter Utøya”. Vi fikk 
besøk av Aina Helgheim og Lars Henrik Rytter Øberg som hadde vært på øya 
22.juli. De snakket åpenhjertig om hva som ble viktig for dem etter 
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terrorangrepet. Mor til Aina deltok også med stort hjerte og sin historie, hun 
leste også to dikt hun hadde skrevet på bakgrunn av sine erfaringer. Det ble en 
sterk kveld. Hjelpekorpset til Eidsvoll og Hurdal Røde Kors var også med oss og 
fortalte om sine erfaringer i korpset etter den frivillige innsatsen på Sundvollen 
hotell. De opplevde spesielt å få et økt samhold innad i korpset på tvers av eldre 
og ynge medlemmer, noe som er svært positivt for alle i korpset. 
Arrangementet ble som god tradisjon gjort i tett og godt samarbeid med Eidsvoll 
kulturskole. Mange elever deltok med nydelig sang og musikk. Å samle så 
mange ungdommer på et frivillig arrangement en fredags kveld sier mye om 
Eidsvoll-ungdommen, og den kulturskolen vi har i bygda. Festivalkunstnere fra 
kulturskolen hadde utstilling i foajeen på Panorama i ukene 41 og 42, og eleven 
Martine Engesets bilde prydet årets diplom. Arrangementet samlet rundt 60 
besøkende, og ingen av oss dro nok fra denne kvelden uberørte. 
Hurdal bibliotek stilte ut bøker om psykisk helse. Flere av bøkene ble lånt ut 
disse to ukene, og det så ut til at lånerne ble mer oppmerksom på at biblioteket 
har bøker innen dette emnet. 
NAV i Hurdal hadde mange henvendelser på standen på videregående og har 
hatt ungdommer innom kontoret for veiledning. NAV i Hurdal ser svært positivt 
på samarbeidet i forbindelse med festivalen. 
 
Diplom Psyk festival 2011. 
 
 

 
 

Martine Engset 16 år. 
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Vi takker alle samarbeidspartnere for innsatsen i dette viktige arbeidet og 
avslutter med årets festivaldikt skrevet av Mona Fossheim. 
 

 
Venner! 

Venner er noe man trenger. 
Da dagen er trist og grå. 

Venner er de som gir støtte, 
Når veien er tung å gå. 

 
Venner er de som gir trøst, 
Når man er nedfor og lei. 
En venn er en som kan si 
Ikke gi opp du har meg. 

 
Venner er de som blir, 
Når alle de andre går. 

En venn er en som kan lytte 
Og smilende si jeg forstår. 

 
Venner er de som kan gi, 

Uten å kreve igjen. 
En venn er en som er med deg 

I glede og sorg veien frem. 
 

Om du i disse linjer, 
Kan kjenne deg selv igjen. 

Så kan jeg bare si 
At du er en ekte venn. 

 

 
3.2.7 Datakurs og Dataklubb 
Et samarbeid mellom Eidsvoll Frivilligsentral, Øvre Romerike Hørsellag og 
Gladbakk aktivitetssenter om grunnleggende, videregående og internett datakurs 
for eldre. I 2011 har vi også utvidet med bildebehandlingskurs. Kurset er for 
øvrig i samarbeid med funksjonshemmedes studieforbund. I løpet av 2011 har vi 
holdt 20 kurs. Det er til sammen ca. 100 personer som har deltatt. Sentralen har 
også laget en Dataklubb og vi har hatt  8 møter med tema om data i løpet av året.  
 
 
 
 
 



16 
 

3.2.8 Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening . 
Demensforening ligger under Nasjonalforeningen for folkehelsen som arbeider 
for å fremme best mulige levevilkår for personer med demens og deres 
pårørende. Pårørende til mennesker med demenssykdommer og andre 
interesserte er velkomne som medlemmer. 
Eidsvoll demensforening har i 2011 hatt et nært samarbeid med Eidsvoll 
frivilligsentral. Dette har vært til stor hjelp i det arbeidet som har blitt gjort. Det 
er vanskelig og skape engasjement, men det er viktig at Eidsvoll klarer og 
opprettholde foreningen.  
Det har blitt avholt 2 Styremøter. 
 
Saker som har blitt behandlet. 
Styret har vært opptatt av å skape et tilbud til pårørende. Pårørende skole og 
samtalegrupper har blitt diskutert. Vi har også vært aktive ut mot 
kommunepolitikerne på høsten i forbindelse med kommunevalget. 
Irene Engeskaug har i denne perioden også sittet som nestleder i 
Nasjonalforingen fylkeslag i Akershus. Dette har vært et viktig verv som har gitt 
mye kunnskap om arbeidet i en demensforening. 
Salg av hjertelodd ble administrert av Solveig Hellerud. 
 
Gave til Pålsejordet 
Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening har fått tilskudd på kr. 7000,- fra 
Nasjonalforeningen fylkeslag i Akershus. Dette er penger som skal brukes til 
informasjonsarbeid og aktiviteter. Eidsvoll Frivilligsentral har siden 2008 vært 
aktive i Demensforeningen og vi har hatt et godt samarbeid med Pålsejordet bo 
fellesskap for demente. Her har det lenge kommet frem et behov for mer 
aktivitet, derfor ønsker nå Demensforeningen å støtte dette arbeidet. Vi bevilget 
kr. 3000,- til sammen får pårørendeforeningen kr. 10.000,- Vi håper pengene 
bidrar til mer aktivitet og informasjon. 
 
Aktiviteter:Vi har arrangert to Demenskafeer med plass for den gode samtalen. 
På våren var vi på Vilberg Bosenter. Der hadde vi besøk av Oddny Myhrer fra 
Opus 89 som fortalte litt om hyggekveldene på Pålsejordet. Demenskontakt 
Berit Ekeberg fra Nasjonalforingen fylkeslag i Akershus svarte på spørsmål. 
 
På høsten hadde vi møte på Gladbakk aktivitetssenter. Her hadde vi invitert 
Demensteamet i Nes, Åse Slemdal og Hildegunn Nordlie. De satte fokus på 
pårørendeskole og arbeid for hjemmeboende demente. Her var representanter fra 
kommunen til stede, og vi har nå et håp om å klare å starte skole i løpet av 2012. 
Her ser vi på mulighetene for et nærmere samarbeid med Nes. 
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Likemannsordning 
Eidsvoll demensforening har også tilknyttet seg noen pårørende som ønsker å 
være til hjelp for andre i samme situasjon. Når noen tar kontakt med 
Frivilligsentralen / foreningen formidles kontakt med frivillige som tar samtaler 
på telefon eller møter Toril, Randi og Solveig er kontakt personer her. 
Anne Guri og Irene har også hatt møter med pårørende på Gladbakk. 
 
Johnsrud Gård – inn på tunet 
Høsten 2011 søkte Eidsvoll demensforening i samarbeid med kommunen og 
Birgit Støverud på Johnsrud gård om midler. Vi fikk kr. 20.000,- til 
aktivitetsdager for hjemmeboende demente. Her skal Birgit lage fire 
ettermiddager hvor vi ønsker å finne ut om inn på tunet prosjektet kan skape et 
aktivitets / avlastnings tilbud for hjemmeboende demente. Her er det viktig at vi 
får til et godt samarbeid med fagpersoner i kommunen. I praksis skal disse 
dagene gjennomføres i 2012. Vi ser for oss at dette kan bli et tilbud som kan 
være mer tilpasset menn en det tilbudet som i dag er i kommunen. 
 
 
3.2.10 Partnerskapsavtaler. 
Invitasjon til opprettelse av partnerskap for trivsel og utvikling i Eidsvoll 
kommune. 
Vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå 
partnerskap.  
I klartekst innebærer dette at kommunale instanser og frivillige organisasjoner 
samhandler om tiltak/aktiviteter som bidrar til trivsel og utvikling i Eidsvoll 
kommune. 
 
For å bli vurdert som partnere må partnerskapet inneholde minimum to aktører 
(en fra kommunen og en fra frivillig sektor) som: 
 

• Vil oppnå et felles, konkret mål. 
• Har nytte av samhandling med kommunen/frivilligheten. 
• Forplikter seg til å bidra med avtalte innsatsfaktorer i et felles tiltak. 
• Vil samhandle over lengre tid. 
• Er besluttingsdyktige.  
• Avtaler en oppfølgingsplan for å sikre at målet oppnås. 
• Ser at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.  

 
 
Det er bevilget kr. 100.000,- til å dekke eventuelle utgifter til nye partnerskap i 
2012.Sentralen har arbeidet aktivt for at dette skal bli kjent i Eidsvoll. Vi har i 
løpet av 2011 inngått fem nye avtaler.  
Kursvirksomhet og hyggekvelder på institusjon er innholdet i noen avtaler. 
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Vedlikehold og opprydding på turområder er også kommet til i 2011. 
Gjeldende partnerskapsavtaler i Eidsvoll 
 2011: 

• Eidsvoll Frivilligsentral, Pålsejordet bokollektiv og Opus89. Opus89 
holder hyggekvelder med sang og musikk. Har med seg kaker til 
servering. Pålsejordet stiller med kaffe og legger til rette for opplegget. 
Sentralen stiller med midler og følger opp avtalen og samarbeide. 

• Eidsvoll Frivilligsentral, Flyktningetjenesten i kommunen og Eidsvoll og 
Hurdal røde kors besøkstjeneste. Samarbeide om å legge til rette for ulike 
aktiviteter rettet mot flyktningene i kommunen vår. Sentralen skal legge 
til rette for aktiviteten, Røde kors må stille med frivillige og 
Flyktningetjenesten skal være en kommunikasjonskanal ut mot 
flyktningene.  

• Eidsvoll Frivilligsentral, Gågruppa på Råholt og Løpsklubben 1814. 
Samarbeider om prosjektet Postkasserute i Tærudåsen på Råholt. Her er 
det mye dugnadsarbeid som må til. 

• Eidsvoll Frivilligsentral og Mistbergets venner. Mistbergets Venner 
utvikler en bedre adkomst mellom tårnene på Mistberget. De forplikter 
seg også til vedlikehold. 

• Eidsvoll Frivilligsentral, Incita As og Eidsvoll Korforening. Skal skape 
hygge og sangkvelder på Valstad og Bøn Sykehjem. 

• Eidsvoll Frivilligsentral og Sundtoppens venner opprettholdelse og 
vedlikehold av Sundtoppen.  

• Kor d let. Skape aktivitet og hygge på institusjoner i Eidsvoll kommune 
etter avtale med Eidsvoll Frivilligsentral. 

• Eidsvoll Frivilligsentral, Gladbakk aktivitetssenter og Øvre Romerike 
Hørselslag. Datakurs på Gladbakk. Hørselslaget forplikter seg til å holde  

     kurs, Gladbakk legger til rette og Frivilligsentralen tar seg av påmelding.  
 
4. Oppsummering 
 
Sentralen har i løpet av 2011 kommet godt i gang med bruk av egen 
hjemmeside. Her prøver vi til enhver tid å legge ut informasjon og innslag fra 
aktiviteter i sentralen. Vi har også opprettet en egen fane med info fra lag / 
foreninger. Det er bare å ta kontakt med sentralen så legger vi ut info. 
www.frivilligsentralen-eidsvoll.no 
 
Til slutt en stor takk til alle våre samarbeidspartnere og støttespillere med håp og 
ønske om et fortsatt godt samarbeid. 
 
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral.  
  


