har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid
mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.
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1. Drift av Eidsvoll Frivilligsentral
1.1 Styret
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedl.:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Varamedl:

Ottar Aasen
Kari Skyttersæter
Bjørn Olsen
Jens Hegland
Jon Tærud
Greta Klungseth (kommunens repr.)
Jan Halvorsen og Irene Engjom

Valgkomite: Jens Hegland og Einar Kjøren
1.2 Årets drift
Det er vært avholdt 5. styremøter, det har blitt behandlet 18 saker. Årsmøtet kommer i tillegg.
Daglig leder Irene Engeskaug er ansatt i 100 % stilling, har kontor og møteplass på Gladbakk
aktivitetssenter på Råholt.
Eidsvoll frivilligsentral har i 2015 fått støtte til i Turstisamarbeidet fra Gjensidigestiftelsen og
Akershus Fylkeskommune. Økonomisk støtte til ulike aktiviteter har vi fått fra Lions Eidsvoll
og Lions Eidsvoll sør, Eidsvoll Sanitetsforening, Livsglede for eldre sentralt,
Nasjonalforeningen for folkehelsen, og folkehelsemidler fra Eidsvoll kommune.
Eidsvoll frivilligsentral arbeider etter tre hovedpunkter:


Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i
nærmiljøet.



Være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som
trenger litt støtte og hjelp.



Være med på og skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige
organisasjoner.

Eksempler på ulike møteplasser og aktiviteter i sentralen i 2015.
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Gå gruppene. Minnesund Dorrstua på mandager. Eidsvoll sentrum, Cornerstone på
tirsdager. Gladbakk aktivitetssenter og Fløygir i Fering på torsdager.
Postkassetrimmen med skiltprosjekt og turer. Se egen brosjyre. Dette er et stort tursti
samarbeid med ulike lag / foreninger som brenner for friluftsliv i Eidsvoll.
Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen samarbeider om aktiviteter på
snekkerboden, Gladbakk.

















Aktivitetsgrupper i samarbeid med Eidsvoll demensforening og Livsglede for eldre,
Eidsvoll og Besøkstjenesten i EHRK. Disse gruppene har aktiviteter på Vilberg helsetun,
Vilberg Bosenter, Gladbakk aktivitetssenter og Pålsejordet. Vi samarbeider også med
barnehager om Livsgledebarnehager.
Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll demensforening har aktivitetsvenn tilbud for
personer med demens på Johnsrud gård «inn på tunet». Se egne brosjyrer.
Dataklubb for de som ønsker å lære litt mer data. Det holdes datakurs i samarbeid med
Hørselslaget vår og høst.
Leseombud i samarbeid med Eidsvoll bibliotek, foregår rundt på institusjoner.
Kvinne-nettverk for damer 50 pluss.
Samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter. Her er frivillige inne på ulike aktiviteter.
Eks. trim, kjøkken og hyggekvelder.
Gladbakks venner, en gruppe frivillige som i samarbeid med sentralen skaper aktivitet
på Gladbakk aktivitetssenter.
Selvhjelpsgrupper i samarbeid med Frisklivssentralen. Kontaktpunkt for øvre romerike.
Psyk-festivalen i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk helse 10. oktober.
Samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal.
Lionsprosjektet hjelp til fritidsaktiviteter for barn av innvandrerfamilier.
Flerkulturelt arbeid i samarbeid med Eidsvoll og Hurdal røde kors avd. Migrasjon og
Besøkstjeneste
Samarbeidsprosjekter og partnerskapsavtaler med ulike lag/foreninger.
Samarbeid med Øri og Orbit Arena om småjobbsentral. De løser små oppgaver i
hverdagen.
Følgehjelp og handlehjelp for hjemmeboende.

1.3 Frivillige
Sammensetningen av frivillige er en blanding av kvinner og menn, unge og eldre. Felles for
de alle er at de er positive mennesker som liker å være aktive.
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.
Oppsummeringen gjennom året viser:
Følgetjenester 15
Hjemmebesøk med handling: 140
Faste besøksvenner som er i aktivitet hos faste brukere 5.
Fast vaktmestertjeneste på Gladbakk en person 6. timer 3 dager i uka. Vi har også frivillige
inne på ulike oppdrag her på Gladbakk.
Fast oppdrag som hjelpere på MS. Trim, en gang i uka. To personer 2 timer pr.uke
Fast aktivitetsgruppe på Vilberg bosenter en gang pr. uke med tre til fire frivillige. 3 timer
Fast treningsveileder Spinning ca. en timer pr.uke
Fast frivillig aktivitetsveileder på Gladbakk. Ca 12 timer pr.uke
Fast datalærere på Gladbakk ca. 9 timer pr. uke
Fast aktivitetsgruppe på Vilberg helsetun 5-8 stk. 3 timer pr.uke
Faste frivillige som er engasjert på Pålsejordet bokollektiv for demente og på Vilberg
Bosenter.
Alle gågruppene legger ned min. 20 timer pr uke i frivillig administrering av gruppene. Her
er det mange som er med og smører mat og koker kaffe.
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Til sammen utgjør dette en aktivitet på rundt 6000 frivillige timer (dette er et tall som er
veldig vanskelig å si med sikkerhet, men det er i hvert fall ikke for mye) fordelt på Rundt 390
arrangement og møteplasser.
I tillegg kommer alle arrangement og frivillige timer som blir lagt ned i samarbeidsprosjekter
og partnerskapsavtaler.
2 Samarbeid, møteplasser og aktiviteter/kurs
2.1 Samarbeid frivillige organisasjoner / Partnerskapsavtaler og offentlig
Arbeidet med Forum for frivillige har blitt med inn i samarbeidet « vi bryr oss om Eidsvoll»
Sentralen ble spurt om å komme på ulike møter og å være med i et interimsstyre. Her ser vi på
ulike samarbeids arena og arrangement. Viktig med god informasjon ut til Eidsvolls
innbyggere. Det er mange gode krefter som møtes og vi får inn mange gode ideer.
Samarbeidsprosjekter som sentralen har deltatt i 2015.
 Postkassetrimmen, turstisamarbeidet og stimerkingsprosjekt
 Psyk-festivalen
 Vi bryr oss om Eidsvoll.
 Datakurs.
 Partnerskapsavtaler
 Hyggekvelder.
 Aktivitetsgrupper
 Lionsprosjekt og EHRK, Migrasjon
 Livsglede for eldre, Eidsvoll
 Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening
 Eidsvoll Playbackteaterforening
 Kommunalt samarbeids gruppe- «Framjobbing, vi bryr oss om hverandre.»
Partnerskapsavtaler i Eidsvoll frivilligsentral.
2015 fikk Eidsvoll frivilligsentral 30.000,- til Partnerskapsavtaler. De er nå brukt opp og vi
har fått lovnad på nye 30.000,-. Som dere ser av oversikten under har avtaler som går inn i
2015 kommer det mye aktivitet ut av disse midlene. Det er styret i Eidsvoll frivilligsentral
som vurderer søknader.
Gjeldene Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2015-2016
 Opus89. Ansvar for hyggekvelder og konserter på Pålsejordet bokollektiv. De har nå
hatt avtale i tre år. Avtalen går til 1.8.2016 kr. 5000, Eidsvoll og Hurdal Røde kors, besøkstjeneste og Migrasjon. Sentralen og Røde kors
samarbeider om ulike aktiviteter. Avtalen varer til ut 2016 kr. 10.000, Eidsvoll korforening Ansvar: Lage hyggekvelder og konserter på Bøn og Valstad
sykehjem. 2 sangkafeer på Gladbakk aktivitetssenter. Avtalen varer 2015. kr. 5000, Mistbergets Venner. Ansvar – snørydding og vedlikehold av parkeringsplassen ved
Tisjøen og ved ferista i Åsleia. Avtalens går til 1.4.2016 kr. 5000, Eidsvold værk musikkorps 2015. kr. 5000,- ha ulike aktiviteter på Gladbakk,
Postkassetrimmen osv.
 Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening og Johnsrud gård, skape en møteplass
for aktivitetsvenner i 2015. kr. 5000,-
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 Eidsvoll mannskor: Har flyttet en korøvelse i mnd. opp på Vilberg helsetun, dette for å
skape aktivitet og hygge. De bidrar også på andre arr. på Vilberg. Avtalens varighet
1.4.2016
2.2 Gå – gruppene
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
frivillighet – de hjelper hverandre.
Hver uke er det ca. 130-150 personer innom, og de utgjør også basen av frivillige som
sentralen har.
Sundet, Råholt, Feiring og Minnesund er alle aktive en gang i uka. Tur først og avslutning
med kaffekos.
Minnesund har sin gå-gruppe på mandager fra Dorr stua, ca. 25-40 hver uke
Eidsvoll, Sundet går på tirsdager fra Cornerstone, ca. 25-40 hver uke.
Råholt går på torsdager fra Gladbakk aktivitetssenter 45-55 hver uke.
Feiring i samarbeid med trimgruppa i Feiring IL mellom 20 -30 stk. hver uke. Fast møteplass
er Fløygir.
2.3 Flerkulturell samarbeid
Eidsvoll frivilligsentral jobber sammen med Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Migrasjon. Tiltak
de jobber med er leksehjelp, barn og familieaktiviteter i samarbeid med lokale krefter og
Flyktningeguider. Eidsvoll frivilligsentral stiller her opp som en samarbeidspartner. Eidsvoll
Playbackteaterforening er et flerkulturelt samarbeidsprosjekt som sentralen støtter ved å sitte i
styre.
Støtteordning, fritidsaktiviteter gjennom Lionsklubbene i Eidsvoll 2015.
Flyktningfamilier som kommer til Eidsvoll har sjelden mulighet til å prioritere aktiviteter for
sine barn i startfasen på sitt nye liv i Norge. Kommunen har heller ikke hatt mulighet til å
dekke utgifter til aktiviteter i form av medlemsavgift eller utstyr til sports- og
kulturaktiviteter. Derfor er det meget verdifullt å kunne utfylle Flyktning tjenestens arbeid
med støtte fra frivillig sektor.
Tilbudet som er administrert gjennom Frivilligsentralen er økonomisk støtte til
medlemsavgift, aktiviteter, skyssordning og utstyr ved behov. Lionsklubbene i Eidsvoll
kommune ved Midtbygda ga 12.500,- Lions sør 12.500,- til dette arbeidet.
Aktiviteter vi har betalt for i 2015: Fotball, svømming, trening på Rambukk, allidrett Eidsvoll
turn og jentegruppe på Kulturskolen. Til sammen har 21 barn fått støtte fra ordningen.
Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, Migrasjon samarbeider også med
Eidsvoll bibliotek om påske og juleverksteder. Her hadde vi over 100 besøkende i 2015.
Flyktningkonsulentene i Nav ser stor nytte av den støtten som Lionsklubbene i Eidsvoll har
bidratt med.
2.4 Postkassetrimmen
Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll kommunes
satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Det er 11 turmål å velge mellom, og alle har en postkasse med en
bok hvor man fører navn og dato.
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I 2015 var rundt 500,- med oss på tur og vi hadde med sangkor og musikkorps ut i skogen.
Sentralen holder kontakten med de ulike lag / foreninger som har ansvar for løypene. Vi
avholder et samarbeidsmøte i januar, her drøftes nye prosjekter og det utveksles erfaringer.
2.5 Stimerkingsprosjekt og Turstisamarbeid
Eidsvoll Frivilligsentral har mange frivillige som er engasjert seg i arbeidet med merking av
turstier og skiltprosjektet i Snekkerbod på Gladbakk aktivitetssenter. Vi har brukt ressurser på
å tilrettelegge arbeidsplassen til frivillige som ønsker å jobbe med skilt og aktiviteter på
snekkerboden.
2015 har vært et meget aktivt år. det har blitt bygd bru ut til Seterberget i Andelva. Egen
rapport ligger på hjemmesiden til sentralen http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/bru-iandelva-20151.aspx Vi fikk 200 000,- i støtte fra Gjensidigestiftelsen og mye velvilje og
støtte fra det lokale næringsliv. Dugnadsinnsatsen fra Gågruppa på Råholt og gutta på
Snekkerboden var formidabel i dette prosjektet.
Akershus fylkeskommune har også støttet Turstisamarbeidet i 2015. Vi fikk 80 000,- Dette
ble delt mellom Gapahuk prosjekt på Dokken ved Dokken velforening og Turstisamarbeidet
ved snekkerboden. Egen rapport: http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/rapport-gapahukpaa-dokken-og-turstisamarbeid-2015.aspx
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2.6 Verdensdagen 10.10. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal.
Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar
Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll bibliotek (foajeen ved
Panorama)og Hurdal bibliotek. Festivalen er en markering Verdensdagen for psykiske helse er
10.oktober og årets motto var «Se hverandre – kast maska»

Utstillingen på Panorama.
Andre arrangement i festivalen: Gå for åpenhet samlet 25 glade vandrere i kveld. Takk til EIF
Vandrelag for et fint arrangement.
Matpakkeutdeling på Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon. Get on på Eidsvoll videregående har smurt
200 matpakker med flotte kort.

Her er gjengen som var oppe kl. 05.30 i dag for å dele ut 200 matpakker på Eidsvoll og
Eidsvoll verk stasjon. Flott innsats og du verden så mange positive mennesker vi møtte så
tidlig på morran.

Dette er gjengen på Eidsvoll verk og Eidsvoll stasjon.
Eidsvoll Playbackteaterforening ved gruppa Mango skapte magisk stemning på kafe Henrik.
Det var ikke så mange, men et aktivt publikum ga oss flotte historier som ble gjenfortalt av
Mango.
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Åpen dag på Solsiden brukerstyrte dagsenter og Glad hjørne i Hurdal rund 75 var innom i
løpet av disse dagene. Takk for innsatsen i dag og alt engasjementet dere viser i Psykfestivalen.
Markering av Verdensdagen i Hurdal kirke.
UNG messe i Eidsvoll kirke ble et flott arrangement i Psyk-festivalen. Takk til alle fire
kirkene i Eidsvoll. Rundt 250 deltok på kveldens messe, med fokus på å «se hverandre -kast
maska» Denne gangen var det også en biskop på besøk.

En verdig avslutning på en flott Psyk-festival. I løpet av to uker har vi hatt 8 arrangement og
utstilling av dikt og bilder på tre steder. Over 500 har vært med på festivalen, pluss alle som
har sett utstillingen. Eidsvoll Kulturskole og festival kunstner Vidar Pettersen avsluttet med
stil i kveld. Takk til alle som har engasjert seg i årets festival.

Diplom som ble gitt til alle som bidro under årets festival.

Takk for årets Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal. Den har gitt mange gode opplevelser til
mange mennesker. Den har skapt nye relasjoner og nye samarbeidspartnere. Det var sjuende
gang vi arrangerte den i 2015. Det store engasjementet som har kommet frem under disse to
ukene gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet. I komiteen for festivalen 2015 satt Irene
Engeskaug fra Eidsvoll frivilligsentral, Sissel Tangen Karlsen fra Hurdal kommune, Ragnhild
Sanner Knai fra Eidsvoll kommune og Vegar Berntsen fra Den Norske Kirke.
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2.7 Datakurs og Dataklubb
Et samarbeid mellom Eidsvoll Frivilligsentral, Øvre Romerike Hørsellag og Gladbakk
aktivitetssenter om grunnleggende, videregående, internett, slektsforskning og
bildebehandlingskurs datakurs for eldre og uføre. I løpet av 2015 har vi holdt 3 kurs. Det er
til sammen 18 personer som har deltatt. Sentralen har i tillegg dataklubb hver mandag og
onsdag fra 10.00-13.00. Her kan de som ønsker stikke innom for hjelp og videreutvikling av
sine datakunnskaper, smarttelefon og nettbrett. Det er rundt tre til åtte deltagere pr. gang.
Dataklubben har i løpet av 2015 engasjert flere frivillige og vært en fast utpasserings plass for
en elev fra Nannestad Videregående.
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. Eidsvoll demensforening
har i 2015 hatt et nært samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral. All aktivitet i foreningen blir
organisert gjennom Eidsvoll frivilligsentral, vi har et styre som består av Leder, Anne Guri
Sander Dahl, nestleder og sekretær Irene Engeskaug, Kasserer Kari Skyttersæter og
styremedlem Gunvor Garum. Tone Gulbrandsen har vært med på styremøter fra
Pårørendeskolen.
Vi har hatt 2 styremøter og årsmøte. Foreningen har i 2015 fått inn 45000,- fra Tvaksjonspengene i 2013 og kr. 45.000, i støtte til aktivitetsvenn tilbudet fra Eidsvoll
sanitetsforening. Vi arrangerer sang og aktivitets kafeer på Vilberg Bosenter og Dagsenter.
Pålsejordet bokollektiv for demente har vært ni ganger på besøk på Johnsrud gård «inn på
tunet». Gladbakk aktivitetssenter har fått kr. 5000,- til underholdning på høstfest.
Foreningen startet i 2014 opp arbeidet med å etablere tilbudet «Aktivitetsvenn» i Eidsvoll. En
frivillig aktivitetsvenn kan gjøre aktiviteter sammen med en person som har demens. De kan
gå tur i skogen, sykle, gå i teater, fiske, male, gjøre hagearbeid – alt etter hva man har lyst og
mulighet til å gjøre sammen. Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten
til å fortsette sine vanlige aktiviteter. I 2015 har vi kurset frivillige til å bli aktivitetsvenner, vi
har etablert kontakt mellom aktivtetsvenner og personer med demens, og vi har startet opp
med ukentlig tilbud på Johnsrud gård. På gården kommer personene med demens sammen
med aktivitetsvennene sine for sosialt felleskap, gå turer, være sammen med dyrene, synge og
samles rundt bordet til kaffe og prat. Utenom Birgit som bor på gården og en fast representant
fra Frivilligsentralen, har det gjennomsnittlig vært 4-5 frivillige aktivitetsvenner og 4-7
personer med demens på gården hver uke. Utenom tilbudet på Johnsrud, hvor det i hovedsak
er beboere fra Pålsejordet som deltar, har vi 2 aktivitetsvenner som gjør aktiviteter sammen
med personer med demens som bor hjemme. Vi begynner nå å få venteliste på personer som
ønsker seg en aktivitetsvenn, så dette er et tilbud det er viktig å videreutvikle, og vi vil jobbe
for å rekruttere flere frivillige som aktivitetsvenner. Vi har også dette året laget brosjyrer og
informasjonsmateriell om Aktivitetsvenntilbudet til markedsføring av tilbudet. Vi har deltatt
på erfaringsseminar sammen med andre kommuner som etablerer Aktivitetsvenntilbud, og
samarbeider kontinuerlig med både Nasjonalforeningen og Eidsvoll kommune rundt
oppfølging og videreutvikling av tilbudet.
2.9 Kvinne-nettverket.
Et sted der vi hygger oss sammen, legger til rette for å dyrke felles interesser, og for å gjøre
ting sammen. Et fellesskap der vi oppmuntrer hverandre til å ta nye utfordringer og løfter
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fram betydningen av den livserfaring og de verdier og holdninger vi står for. Et sted der vi
hjelper hverandre til å få fram våre tanker og meninger. Ikke minst vil vi har det hyggelig og
morsomt. Fast møtedag på Gladbakk aktivitetssenter siste onsdag i mnd. Alle møtedager ble
gjennomført unntatt juni, juli og desember. Aktivitet i 2015 utover de faste møtene.
 Sommeravslutning ved Eidsvoll bygningen.
 Juleavslutning med middag
 Konsert tur til Ullensaker kulturhus

2.10 Selvhjelpsgrupper.
Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med selvhjelp Norge viderefører arbeidet med nettverk på
øvre Romerike for selvhjelpsgrupper.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker. Eidsvoll
frivilligsentral er kontaktpunktet i samarbeidet.
 Eidsvoll hadde to gruppe i aktivitet.
 Daglig leder ved Eidsvoll frivilligsentral har vært på ulike informasjonsoppdrag i
2015.
 Vi samarbeider med et nettverk på nedre Romerike.
 Tettere samarbeid med Frisklivssentralen i Eidsvoll har blitt gjennomført i 2015.
En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endringsarbeid” i et fellesskap basert på gjensidighet,
tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagere bringer med seg kunnskap
om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. En selvhjelpsgruppe har som
målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom
samspillet som oppstår mellom deltagerne.
Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre
noe med. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er ikke behandling, og ingen kan henvises til en
selvhjelpsgruppe. Du må SELV ta et valg om å delta og selv velge denne måten å arbeide på.
2.11 Aktivitetsgruppene
Eidsvoll frivilligsentral har de siste årene arbeidet med å opprette aktivitetsgrupper i
samarbeid med andre avdelinger, institusjoner eller lag / foreninger. Etter en evaluering av
tilbakemeldinger og uttalelser fra de ulike plassene er dette et tilbud som er veldig populært
og de frivillige trives i samværet. Det er rom for å delta i grupper eller utføre en til en
tjenester ut mot beboere på Vilberg bosenter, Gladbakk aktivitetssenter eller andre som tar
kontakt for å få hjelp. Vi løser til enhver tid oppgaver i forhold til hva den frivillige ønsker å
bidra med.
Her er de stedene vi i dag pr. 2015 er inne og bidrar:
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Gladbakk aktivitetssenter
Vilberg Bosenter
Vilberg Helsetun
Pålsejordet bokollektiv.

Aktivitetsgruppe på Vilberg bosenter
Eidsvoll frivilligsentral har en aktivitetsgruppe inne på Vilberg bosenter hver torsdag fra
09.30-13.00. Dette har vært i samarbeid med Gågruppene og frivillige som ønsker å bidra. Vi
spiller bingo, hyggetimer med sang, steker vafler og drikker kaffe. Det er samværet som er
viktig. En gang i mnd. har vi sang og musikk. Når været er bra og det er noen som har lyst på
en tur ut så prøver vi å få til det også. Det har også vært frivillige inne som gjør en til en
tjenester for beboerne. Det kan være litt rydding i skap, eller handling hver uke. Noen blir
også med på en handletur selv.
Etter en evaluering av tilbakemeldinger og uttalelser fra personale på bosenteret er dette et
tilbud som blir satt stor pris på. Det er mange beboere på senteret som ikke klarer og komme
seg ut alene og for mange blir dagene lange. Dette er et døgnbemannet bosenter, men det er
kun tid til den daglige omsorgen. Ca. 15 personer er aktive i denne gruppa.
Aktivitet på Gladbakk aktivitetssenter / Gladbakks venner
Eidsvoll frivilligsentral har kontor på Gladbakk aktivitetssenter, her har vi utviklet et godt
samarbeid og det er mange ulike aktiviteter frivillige kan bidra med. Vi har et åpent og
inkluderende senter som har fokus på aktivitet og folkehelse. I 2014 etablerte
Frivilligsentralen en vennegruppe som fikk navnet Gladbakk`s venner. Målet er at de skal
komme med ideer og gjennomføre ulike aktiviteter på dag, kveld og helg.
Pr. 2015 har vi frivillige som bidrar i:








Vaktmestertjeneste
Ledelse av treningsgruppe. Lett trim.
Hjelpere i trimmen for MS pasienter.
Aktiviteter i snekkerboden og på "Maurtua" håndarbeidsaktiviteter.
Hyggetimer og hyggekvelder ved Gladbakk`s venner
Søndagsbingo ved Gladbakks venner
Ulike sosiale arr. som Jule, påskelunsj, høstfest, grillfest og vinterfest.

2.12 Spinning på Gladbakk aktivitetssenter
Daglig leder ved Eidsvoll frivilligsentral gjennomfører en treningstime i uka som
spinningsinstruktør. Dette er et åpent tilbud til deltagere på sentralen og Friskliv.
2.13 Livsglede for eldre, Eidsvoll.
Livsglede for Eldre, Eidsvoll ble stiftet i september 2014. Organisasjonen er et samarbeid
mellom Eidsvoll videregående skole og Eidsvoll frivilligsentral. Styret består av
representanter fra lærergruppa på Eidsvoll videregående skole, elever fra Eidsvoll
videregående skole, Eidsvoll Frivilligsentral, Eidsvoll kommune/Vilberg bosenter og
Diakonutvalget. Livsglede for Eldre, Eidsvoll har fast aktivitet på Vilberg Helsetun og
Vilberg bosenter to dager i uka. På mandager er det frivillige gjennom Frivilligsentralen og
Livsglede som står for aktiviteter på helsetunet. På torsdager arrangerer elever fra Eidsvoll
vgs. først aktiviteter på helsetunet og bidrar etterpå med «småjobbsentral» på Bosenteret,
frivillige bidrar også her. Målet med aktivitetene har vært: bidra til livsglede for de eldre,
sosialt samvær - også på tvers av generasjoner, læring for elevene gjennom praktiske
gjøremål sammen med de eldre og økt kunnskap for elevene om eldre og aldring, og
betydningen av aktivitet.

12

Vi har opplevd et stort engasjement rundt arbeidet. I 2015 fikk vi støtte på 45 000 kr fra
Eidsvoll Sanitetsforening, minnegave på 5050 kr, Kiwanis club kr 2000,- og Livsglede
stiftelsen kr. 6000,-. Dette er penger som skal knyttes direkte opp mot aktiviteter gjennom
Livsglede for eldre Eidsvoll.
I november 2015 startet Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage på Dal opp som
Livsgledebarnehage. De har laget avtale med Pålsejordet bofellesskap for demente.
Barnehagen skal besøke Pålsejordet to ganger i måneden for å skape Livsglede for små og
store.
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2.14 Leseombud
Eidsvoll bibliotek i samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral opprettet leseombud i Eidsvoll
kommune høsten 2014. Det er de frivillige selv og den som ønsker tilbudet som avtaler hvor
ofte og når de skal komme. Gjennom 2015 har vi hatt leseombud på Vilberg Bosenter,
Dagavdelingen, Pålsejodet Bokollektiv for demente og Gladbakk aktivitetssenter.
Kort fortalt er et leseombud er en person som leser høyt for andre, som ikke kan lese selv.
Men det å være et leseombud er også så mye mer. Du er en historieforteller og gledesspreder,
et lyspunkt i hverdagen og en som tar med tilhøreren ut i verden.
2.15. Sykkelprosjekt «ut på tur»
Akershus nettverket for Frivilligsentraler søkte i høst søkt Gjensidigestiftelsen ved "sammen
på sykkel" om støtte til elektriske sykler med passasjer vogn. Eidsvoll Frivilligsentral har vært
så heldig og blitt trukket ut og fått en kjempefin sykkel. Den ble fraktet til Eidsvoll høsten
2015 og oppbevart på Brensmork. Våren 2016 starter vi opp sykkelprosjektet «ut på tur». I
første omgang blir det en opplæringsprosess før vi tar med noen på tur. Men vi ønsker å bruke
sykkelen på ulike institusjoner og i ulike arrangementer. Eidsvoll videregående ved elevene i
Livsglede for eldre Eidsvoll, blir en viktig ressurs her.

2.16 TI PÅ TOPP Romerike
Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll Turlag har siden 2012 vært samarbeidspartner for
Bedriftsidretten Akershus om ti på topp turene i Eidsvoll. Turer i 2015 var Mistberget og
Ninabben.
Bedriftsidretten velger årlig ut 10 turmål som inngår i kampanjen. Turene varierer i
vansklighetsgrad både når det gjelder lenge og terreng.
Ti på Topp-hefter inneholder kart og løypebeskrivelse for
hver enkelt tur.
Vi hjelper til med å være toppvaktmestere for Ti på Topp.
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2.17 Kriminalomsorgen
Frivilligsentralen har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og vi har i 2015 hatt en som
har fått et tilbud gjennom sentralen i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter.
2.18 Nav og praksisplasser
Frivilligsentralen og Gladbakk aktivitetssenter har et godt samarbeid Nav og andre bedrifter
som jobber med praksisplasser. Vi har til en hver tid en til to inne på aktivitet. Det er også et
samarbeid med Flyktningkonsulentene som er tilknyttet NAV.
2.19 Frivilligprisen.
Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune opprettet frivilligprisen
5.des. 2012. Eidsvolls første frivilligpris ble delt ut 5.12.2013.
Juryen består av styret i Eidsvoll frivilligsentral og ordfører Jon Erik Vika
Prisvinner i 2015 ble Reidun Andersen for sitt mangeårige engasjement for aktivitet, besøk og
glede på Vilberg Helsetun og Vilberg Bosenter. Hun fikk overrekt et flott bilde malt av Maria
Gjul på julebordet til Midtre Eidsvoll pensjonistforening.

3. Oppsummering
Vi oppsummerer 2015 som atter et aktivt år, mange prosjekter har vi drevet videre fra årene
før og nye er kommet til.
Sentralen har i løpet av 2015 lagt ut informasjon om møter og aktiviteter på hjemmesiden.
www.frivilligsentralen-eidsvoll.no og på Facebook. Her vil du finne nyheter om prosjekter og
aktiviteter.
Til slutt en stor takk til alle våre frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere, uten dere blir
det liten aktivitet i sentralen.
Eidsvoll har mange muligheter, har du lyst til å være med eller har ideer til nye aktiviteter ta
kontakt.
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral.
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