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Drift av Eidsvoll frivilligsentral  
 

Styret 
 
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral 2016: 
 
Leder           Jens Hegland 
Nestleder Kari Skyttersæter 
Styremedl Bjørn Olsen 
Styremedl Jan Erik Halvorsen 
Styremedl  Mette Kjelland Limbodal 
Styremedl  Einar Madsen (kommunens repr.) 
Varamedl Terje Nilsen og Irene Engjom 
 
Valgkomite Kai Melby og Einar Kjøren 
 

 
 
Årets drift 
Det er vært avholdt 5. styremøter, det har blitt behandlet 22 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 2016 fått støtte til i Turstisamarbeidet fra 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, folkehelsemidler fra Eidsvoll kommune og Helsedirektoratet til et nytt prosjekt 
Seniorer og eldre inn i fremtiden. 
 
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. 
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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: 25 
Hjemmebesøk med handling: 180 
Fast vaktmestertjeneste på Gladbakk: to personer 6. timer 3 dager i uka. Vi har også frivillige 
inne på ulike oppdrag på Gladbakk. 
Fast oppdrag som hjelpere på MS. Trim, en gang i uka: en person 1 timer pr.uke 
Fast treningsveileder Spinning ca. 1 timer pr.uke 
Faste frivillige aktivitetsveiledere på Gladbakk. Ca. 20 timer pr.uke 
Fast datalærere på Gladbakk ca. 9 timer pr. uke 
Snekkerboden på Gladbakk har 8 aktive deltagere som alle legger ned et betydelig arbeid. 
Skilt gruppa på 4 stk. jobber rundt 2000 timer. 
 
Faste frivillige er engasjert på Pålsejordet bokollektiv, Vilberg Bosenter, Vilberg Helsetun og 
Leseombud og Aktivitetsvenn på Johnsrud gård. Det er rundt 30 personer i aktivitet i ulike 
grupper hver uke. De legger ned ca. 3 timer hver i uka.   
 
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. 
Til sammen utgjør dette en aktivitet på rundt 8000 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 400 
arrangement og møteplasser. I tillegg kommer alle arrangement og frivillige timer som blir 
lagt ned i samarbeidsprosjekter og partnerskapsavtaler. 
 

Samarbeid 
Eidsvoll frivilligsentral har gjennom alle år arbeidet tett med organisasjoner, lag og 
foreninger. Dette arbeidet blir nå kanalisert gjennom to prosjekter. Turstisamarbeidet rundt 
turstier i Eidsvoll og Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter og «Vi bryr oss om Eidsvoll 
som jobber for å bli en lokal paraply for lag, foreninger, frivillighet og engasjement. Samarbeidet med 
Aktivitetsværket på Eidsvoll verk er en viktig bit i dette arbeidet.  
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Møteplasser og aktiviteter 
 
Gå-gruppene  
Gå-gruppene er aktive og viktige for sentralen og Eidsvoll. Her er alle velkommen.  
På grå-gruppene er det tur først og kaffekos etterpå. Det arrangeres julebord, teatertur og 
overnattingsturer. Dette er en møteplass hvor folk kan snakke sammen og planlegge 
aktiviteter som alle kan være med på. For noen er dette første skritt ut etter en vanskelig 
periode. Gå-gruppene er et stort bidrag i forebyggende helsearbeid i Eidsvoll kommune, og 
ikke minst; - her får man rekruttert frivillige. Hver uke er det ca. 130-150 personer innom. 
 
Minnesund Dorrstua på mandager. 
Eidsvoll sentrum, Cornerstone på tirsdager.  
Gladbakk aktivitetssenter og Fløygir i Fering på torsdager. 

 

Postkassetrimmen, Den gyldne spaserstokk, stimerkingsprosjekt og turstisamarbeid  
Se egen brosjyre. Postkassetrimmen er et stort turstisamarbeid mellom 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. Sentralen holder kontakten med de 
ulike lag/foreninger som har ansvar for løypene.  
Det er mange frivillige som har samarbeidet om å merke turstiene i Eidsvoll. Frivillige fra 
snekkerboden på Gladbakk lager skiltene og lag og foreninger henger dem opp. Mange tusen 
eidsvollinger har i 2016 hatt glede av det rike stinettverket som nå finnes i kommunen. 
Gjennom året har snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter produsert mange ulike 
produkter. Vi har merket løype for sykkelklubben med 45 skilt, laget mange ulike typer navn 
skilt til ulike foreninger, institusjoner og borettslag. Vi har også blitt en del av prosjektet som 
Eidsvoll allmenning har startet i samarbeid med flere lag / foreninger. De har bestilt nesten 
hundre skilt som blir produsert vinteren 16/17.  
Alle premiene i Postkassetrimmen er produsert på snekkerboden og de har også laget små 
og store fjøler til Eidsvoll 1814, det er kortreiste suvenirer.  Alle inntekter på salg fra 
snekkerboden går tilbake til boden, de kjøper nytt og oppgraderer utstyr.  
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Egen rapport: http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/postkassetrimmen.aspx 

 

 
Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll Turlag har siden 2012 vært samarbeidspartner for 
Bedriftsidretten Akershus om ti på topp turene i Eidsvoll. Turer i 2016 var Mistberget og 
Ninabben og Skreikampen. 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. 
 
Eidsvoll frivilligsentral og EIF vandrelag har i 2016 overtatt ansvaret for å videreføre Akershus 
bedrift idrettskrets sitt opplegg rundt den gyldne spaserstokk. Vandrelager tok ansvar for 
registering og utdeling av merker og stokker. Sentralen, biblioteket og Gladbakk 
aktivitetssenter leverte ut kort og markedsførte tilbudet. Vi hadde rundt 40 deltagere som 
fikk avslutningsfest og utdeling av merker på Gladbakk aktivitetssenter i nov.  
 
 

Aktivitetsvenn og Livsglede for eldre Eidsvoll 
Aktivitetsgrupper i samarbeid med Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening, Livsglede for eldre 
Eidsvoll og Eidsvoll videregående, Helsefag.  Aktivitetene foregår på Vilberg helsetun, Vilberg 
Bosenter, Gladbakk aktivitetssenter, Johnsrud gård og Pålsejordet.  

 Mandager er frivillige inne på Vilberg helsetun med Livsglede aktivitetsgruppe 

 Tirsdager har vi aktivitetsvenn på Johnsrud gård. 12 venner er utdannet og i aktivitet. 

 Onsdager er skolen på Vilberg helsetun, bingo og andre aktiviteter. Her samarbeider de også 
godt med kirken i Eidsvoll. Elevene er på Vilberg Bosenter på ettermiddagen 

 Torsdager Frivillige har aktivitetsgrupper på Vilberg Bosenter. 

 Vi har også frivillige inne på Pålsejordet Bokollektiv flere ganger i uken. 
 
Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening / aktivitetsvenn tilbudet og Livsglede for eldre Eidsvoll 
er knyttet opp mot Eidsvoll frivilligsentral. Vi viser til egne årsrapporter. 
 

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/postkassetrimmen.aspx
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Livsglede for eldre, Eidsvoll 
Eidsvoll frivilligsentral og 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. helse og oppvekst fag, først aktiviteter på helsetunet og bidrar etterpå med 
«småjobbsentral» på Bosenteret. Målet med aktivitetene er å 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.  
Vi har også to Livsglede barnehager i Eidsvoll, Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage 
på Dal. De har avtale med Pålsejordet bofellesskap for demente. Knausen Fus barnehage AS i 
Eidsvoll sentrum har avtale med Dagavdelingen på Vilberg bosenter om mnd. lige besøk. 
 Les mer om tilbudet og årsmelding på www.frivilligsentralen-eidsvoll.no 
 

 
Leseombud 

Dette er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll bibliotek. Det er de frivillige 
selv og den som ønsker tilbudet som avtaler hvor ofte og når de skal komme. Gjennom 2016 
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. Gjennom prosjektet Seniorer og eldre inn i fremtiden har vi i 2016 fått 
etablert Leseombud på Vilberg Helsetun. 
 

Aktivitet på Gladbakk aktivitetssenter/Gladbakk`s venner 
Eidsvoll frivilligsentral har kontor på Gladbakk aktivitetssenter, her er det 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. Gladbakk`s venner kommer 
med ideer og gjennomfører ulike aktiviteter på dag, kveld og helg.  
 
Pr. 2016 har vi frivillige som bidrar i: 

 Vaktmestertjeneste 
 Kjøkken 
 Ledelse av treningsgruppe. Lett trim. 
 Hjelpere i trimmen for MS pasienter. 
  «Maurtua» håndarbeidsaktiviteter. 
 Hyggetimer og hyggekvelder ved Gladbakk`s venner 

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/
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 Søndagsbingo ved Gladbakks venner 
 Snekkerboden Gladbakk Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen samarbeider om 

aktiviteter på snekkerboden. Det er mange frivillige som ønsker å være med. Her blir det 
produsert mange flotte produkter. 

 Dataklubb på Gladbakk Sentralen har 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 2016 engasjert flere frivillige som ledere. 

 Kvinne-nettverk for damer 50 pluss. Et sted for hygge og tilrettelegging av å dyrke 
felles interesser. Et fellesskap der vi oppmuntrer hverandre til å ta nye utfordringer 
og løfter fram betydningen av den livserfaring og de verdier og holdninger vi står for. 
Fast møtedag på Gladbakk aktivitetssenter siste fredag i mnd. 12.00-14.00. 

 Aktivitetsgruppe på Gladbakk, drevet av en frivillig 
På tirsdager mellom kl. 18:00 og kl. 21:00 har det vært mange forskjellige 
aktiviteter. Tilbudet er for personer som sliter med å begynne på fysiske 
aktiviteter eller for de som begynner for første gang. Det er et flerkulturelt mangfold 
og blir benyttet av både barn, ungdom, voksen og eldre i alderen 2 til 61 år. 
Leder for gruppa er knyttet til Eidsvoll og Hurdal Røde kors, men aktiviteten er et 
tilbud i sentralen. 

 
Samarbeid med Frisklivssentralen 
Eidsvoll frivilligsentral og Frisklivssentralen i samarbeid med selvhjelp Norge viderefører 
arbeidet med nettverk på øvre Romerike for selvhjelpsgrupper. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker, samt at vi 
samarbeider med et nettverk på nedre Romerike. Eidsvoll frivilligsentral er kontaktpunktet i 
samarbeidet. En selvhjelpsgruppe er et «verksted for endringsarbeid» i et fellesskap basert 
på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Vi har tre grupper 
som er i gang som videreføring etter lungekurs på Friskliv. 
Daglig leder ved Eidsvoll frivilligsentral gjennomfører en treningstime på Gladbakk 
Aktivitetssenter i uka som spinningsinstruktør. Dette er et åpent tilbud til deltagere på 
sentralen og Friskliv. Eidsvoll frivilligsentral er flere ganger innom Frisklivsmøter for å 
informere om aktiviteter og det å være frivillig. 
 

Psyk-festivalen 
For 8. året på rad samarbeidet Eidsvoll og Hurdal om Psyk-festivalen.  Verdensdagen for Psykisk helse 
er 10. oktober.  Årets motto var «Fordi livet forandrer seg». 

Festivalkunstner var Ane Melby og hun hadde utstillinger med sine bilder 3 utstillinger. 
11 arrangementer. Festivaldikter Tone Winnem. Til sammen har rundt 450 personer deltatt på 
arrangement i forbindelse med årets festival.  

Viser til egen rapport på: http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/psyk-festivalen.aspx 
 

Lionsprosjektet hjelp til fritidsaktiviteter for barn av innvandrerfamilier 
Flyktningfamilier får mulighet til å prioritere aktiviteter for sine barn i startfasen på sitt nye 
liv i Norge. Tilbudet som er administrert gjennom Frivilligsentralen er økonomisk støtte til 
medlemsavgift, aktiviteter, skyssordning og utstyr ved behov.  2 Lionsklubber i Eidsvoll 
kommune, sør og midtbygda ga til saman 17.950,00 til aktiviteter som svømming, 
kulturskole og allidrett. 
 

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/psyk-festivalen.aspx
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Flerkulturelt samarbeid 
Eidsvoll Frivilligsentral har hatt et flerkulturelt samarbeid med Eidsvoll og Hurdal røde kors avd. 

Migrasjon og Besøkstjeneste. 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 og være kasserer. 
 

Partnerskapsavtaler med ulike lag/foreninger i Eidsvoll frivilligsentral 
2016 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 2016 
kommer det mye aktivitet ut av disse midlene. Det er styret i Eidsvoll frivilligsentral som 
vurderer søknader. 
 
Gjeldene Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2015-2016 (2017) 

 Opus89. Ansvar for hyggekvelder og konserter på Pålsejordet bokollektiv. De har nå 
hatt avtale i fire år. 

 Eidsvoll og Hurdal Røde kors, besøkstjeneste og Migrasjon. Sentralen og Røde kors 
samarbeider om ulike aktiviteter.  

 Eidsvoll korforening Ansvar: Lage hyggekvelder og konserter på Bøn og Valstad 
sykehjem. 2 sangkafeer på Gladbakk aktivitetssenter. 

 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. 

 EIF Vandrelag har avtale for å drifte Den Gyldne spaserstokk. 
 Nordre Eidsvoll Pensjonistforening, de skal lage møteplasser på Dorrstua for 

beboerne i trygdeboliger på Minnesund. De hadde blant annet en meget vellykket 
Nyttårsfeiring. 

 Kor-de-let lage ulike aktiviteter på institusjoner og Gladbakk. Være med sentralen og 
Livsglede for eldre på aktivitet. 

 Løpsklubben 1814, tar ansvar for dugnader i Tærudrunden og vedlikehold og 
opprydding ved Gapahuken. 

 
 

Sykkelprosjektet 
Våren 2016 starter vi opp sykkelprosjektet «ut på tur».  I første omgang ble det en 
opplæringsprosess, før vi tok 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. Flere av beboerne på institusjoner i Eidsvoll har hatt 
glede av disse syklene i 2016. Sykkelen er nå fast på Pålsejodet bokollektiv for demente. 
 

 



10 

 

 

Småjobbsentral 
Eidsvoll frivilligsentral har sammen med de andre sentralene på Øvre Romerike et samarbeid med Øri 
og Orbit Arena om småjobbsentral. De løser små oppgaver i hverdagen som hagearbeid, 
søppelkjøring, lett flytting, snømåking, lett reparasjonsarbeid m.mer 
 

Kriminalomsorgen 
Frivilligsentralen har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og vi har i 2016 hatt flere 
som har fått et tilbud gjennom sentralen i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter. 
 

Nav og praksisplasser 
Frivilligsentralen og Gladbakk aktivitetssenter har 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 og voksenopplæringen om språkpraksis plasser. 
Innvandrere som ikke kommer inn under noe intro program tar også kontakt med oss for å 
få være en del av våre møteplasser som er flerkulturelle. En periode høsten 2016 hadde vi 6 
ulike nasjoner på møteplassen på Maurtua på Gladbakk. 
 

 
Prosjekt seniorer og eldre inn i fremtiden 750 000, - prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet. 
 
Vi ønsket å videreutvikling aktiviteter eksisterende og skape nye aktiviteter som skulle være 
varierte nok og attraktive for seniorene/de eldre. Vi brukte derfor deler av tilskuddet fra 
Helsedirektoratet til å ansette to koordinatorer som hadde ansvar for å markedsføre 
tilbudene, rekruttere frivillige, koordinere og følge opp frivillige og samarbeidspartnere.  

 
Fra juni 2016 ansatte vi en koordinator i 50 % stilling i prosjektet «Seniorer og eldre inn i 
fremtiden». Koordinatoren skulle jobbe aktivt med nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll» som 
er et nettverk av frivillige, lag og foreninger som ønsker å stå sammen og skape gode 
møteplasser på tvers av organisasjoner i Eidsvoll. Vi knyttet et godt samarbeid med aktører 
på Festiviteten Eidsvoll verk. De ønsket å etablere Aktivitetsværket som pilotprosjekt. Det er 
den konkrete møteplassen (huset) der man kan treffes på tvers av organisasjoner og 
generasjoner. Det er en møteplass for Eidsvolls befolkning, nyinnflyttede, flyktninger osv. 
Det er også et sted man kan få informasjon om alt det fine som skjer i bygda, om lag og 
foreninger man kan melde seg inn i, og aktiviteter man kan være med på som frivillig.  

Frivilligsentralen så behovet for å være tilstede på nye arenaer i bygda for å markedsføre det 
tilbudet vi har i Eidsvoll Frivilligsentral og på Gladbakk aktivitetssenter. Aktivitetsværket 
holder til i 1. etasje på Galleri Festiviteten på Eidsvoll Verk og har åpent 7 dager i uken, i 
kafeens åpningstid.  Eidsvoll Frivilligsentral og nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll» valgte 
derfor å være med på pilotprosjektet, og koordinatoren gikk inn som leder for møteplassen 
frem til 31.12.2016. Eidsvoll Frivilligsentral ved daglig leder har vært aktiv i styret i «Vi bryr 
oss om Eidsvoll» og interimsstyret som etablerte Aktivitetsværket. 
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Fra september 2016 og ut året ble det også ansatt en koordinator i 30 % stilling for å jobbe 
ut mot frivilligheten på Vilberg Kompetansesenter, fortrinnsvis på Vilberg Helsetun og 
Vilberg Bosenter.  

Koordinatoren jobbet med å markedsføre tilbudene, rekruttere frivillige, koordinere og følge 
opp frivillige og samarbeidspartnere. Hun var også den som bistod og hjalp daglig leder i 
Eidsvoll frivilligsentral. Koordinatoren «holdt i trådene» ift. aktiviteter opp mot seniorer og 
eldre. Det ble også viktig å opprette en god kontakt/samarbeid med kommunens 
institusjoner, her trengs det noen som tar ansvar og legger til rette for frivillig aktivitet så det 
blir den gode møteplassen for frivillige og at de føler seg ivaretatt.  I løpet av prosjektet har 
vi fått inn ca. 10 nye frivillige på Vilberg Helsetun. 

Hovedområder i prosjektet. 

 På Vilberg helsetun har vi etablert et bedre samarbeid mellom ledelse og Frivillige. 
Etablert leseombud på alle avdelinger i samarbeid med Eidsvoll bibliotek. Vi jobber 
også på et samarbeidsdokument. Fokus har vært oppfølging og utvikling av 
aktiviteter drevet av frivillige, lag/foreninger i samarbeid med institusjonene, vi har 
jobbet med den gode møteplassen for de frivillige  

 Aktivitetsvenn i prosjektet: Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening ble ivaretatt 
og utviklet av en frivillig koordinator i ca. fire mnd. (aug. –nov) Gjennom prosjektet 
har vi holdt et nytt kurs for å lære opp frivillige til å bli aktivitetsvenner, og vi har i 
dag 13 frivillige aktivitetsvenner. Det er gjennomsnittlig 15 personer med demens 
som benytter seg av tilbudet. Vi økte fra 8 til 13 frivillige gjennom prosjektet. 
 

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. 

 Bli kjent – mat og natur i mai, et «Vi bryr oss om Eidsvoll»-arrangement. 
Arrangementet var et samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Eidsvoll 
Bygdekvinnelag og Eidsvoll Frivilligsentral sammen med en komite fra «Vi bryr oss om 
Eidsvoll».  
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 Vi hadde også et enkelt bli-kjent-arrangement på høsten med fokus på den gode 
samtalen. Dette var i forbindelse med utstillingene. 

 Oppslagstavele 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 bil-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 
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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.  
 

 
 
 
 
Aktiviteter på Gladbakk aktivitetssenter  
20 % koordinert av daglig leder på senteret og 20 % leder for Eidsvoll frivilligsentral, 
kommunens bidrag. 
 
Studietur til landskonferanse i Bodø 8. og 9.juni - «Generasjonssamarbeid for et aktivt liv»  
Anne Guri Sander Dahl, leder for Gladbakk aktivitetssenter og Irene Engeskaug, leder for 
Eidsvoll frivilligsentral, tok turen for å lære litt om prosjektet. Dette var en nasjonal 
konferanse som Tusenhjemmet i Bodø inviterte til. De har mottatt samme type støtte. 
Gjennom foredragene fikk vi mye informasjon som har kommet frem gjennom forskning, vi 
har derfor valgt å bygge noe av vårt arbeid ut i fra innspill her. 
 

Spørreundersøkelser viser: 
 

• Respondentene trekker frem sosial møteplass som den viktigste aktiviteten i 
fremtidens aktivitetssentre, og deretter ulike tilbud som foredrag, kultur, trening og 
kurs/lære nytt.  

• Frivillighet, forebygging og folkehelse bør inkluderes i fremtidige sentres profil, også 
fordi disse perspektivene trolig kan bidra til å gjøre sentrene mer bærekraftige og 
fremtidsrettede.  

• Fornyelse 
• Når spørsmålet om frivillighet kommer opp svarer de fleste at de ønsker å bidra, men 

at de ikke har blitt spurt – det er derfor viktig å legge til rette for de gode 
møteplassene så man finner mulighet til å spørre. 
 

Vi inviterte alle pensjonistforeningene i Eidsvoll til et møte. Her informerte vi om prosjektet. 
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To Samarbeidsmøter med Pensjonistforeningene, 
Det kom 5 ulike foreninger og 7 deltagere, innspill som kom: 
 

- For lite energi for ny pensjonistene i eksisterende tilbud. 

- Nytt navn, bruk «Vi over 60» 

- Vår koordinator er utdannet grafiker og kan bistå foreningene i utarbeiding av 

brosjyrer. 

- Alle deltagerne på møtet ønsket å sitte i en ressursgruppe for aktivitetsutvikling og 

rekruttering for Gladbakk aktivitetssenter. 

- Tursamarbeid om reiser. 

Vi inviterte Marit Lundal Løken fra Eidsvoll og Ullensaker Blad. De var invitert fordi vi nå er så 
godt i gang med prosjektet. Det var på tide å presentere prosjektet. Kanskje det i seg selv 
kan skape litt engasjement. Det ble et oppslag i avisen. 
 
Det ble opprettet en turgruppe. Her fikk vi ansvar for å utarbeide en brosjyre over fem turer 
i 2017. Mange lag og foreninger sliter med å fylle turene, og nå ønsker de et felles 
samarbeid. Gladbakk aktivitetssenter og Eidsvoll Frivilligsentral tar ansvar for påmelding og 
organisering. Men vi skal ikke fysisk være med på turene. 
Det kom frem som forslag at vi skulle prøve å finne midler til å sponse enslige, slik at det ble 
lik pris for alle enten man hadde noen å reise sammen med eller ikke. 
Påmelding på Gladbakk aktivitetssenter. Turene gjennomføres av turoperatør eller rep. fra  
samarbeidspartner. Brosjyren ble ferdig i uke 3 i 2017. 
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Nye aktiviteter på Gladbakk Høsten 2016  
Vi utvidet åpningstiden til kl. 19.00 en dag i mnd. Det kaller vi «Alle tiders torsdag», og vi 
skaper nytt innhold hver gang. Vi fikk designet egne plakater til hvert arrangement. 
 

 
 
Torsdag 22.09 • Tema: «Reiser»  
Besøk av Odd Georg Murud – Kulturformidler og reiseleder 
Underholdning og foredrag fra kl. 17.00 
 
Torsdag 22.10 Tema: «Velferdsteknologi» 
Tone Bye – Prosjektleder Morgendagens aktivitetssenter fra Pensjonistforbundet. 
 
Torsdag 17.11 Astrid Nøklebye Heiberg - har ledet regjeringens strategi for eldre – «Nå skal 
jeg jobbe videre med å gi denne planen retning». Hun har god kunnskap og snakker alltid om 
aktive eldre. Steinsgårdskroken spell- og danselag avsluttet dagen. 
 
Torsdag 15.12 Informasjon og kulturelle innslag. Trekning av årets julelotteri, SFO Råholt Skole 
kommer med sang og hjemmelagde boller, konsert med Eidsvoll Soul Teens og Opus 89 
 
Ungdomskolen «innsats for andre» 
Hva kan vi få til her med generasjoner på tvers? Anne Guri og Irene har vært på en 
undervisningstime, opplæring om frivillighet. Vi utarbeidet et kurs i det å være frivillig. Dette 
kan brukes i mange sammenhenger. Vi har ukentlig elever inne på senteret i ulike aktiviteter 
f.eks. handlehjelp, sosialt samvær og bingo. Samarbeidet med ungdommen er i startfasen og 
dette ønsker vi å jobbe mer med. 
 

 
Partnerskapsavtaler i prosjektet «Seniorer og eldre inn i fremtiden» 
 
Gladbakk aktivitetssenter valgte også å bruke 20 000,- i aktivitetsmidler i en 
Partnerskapsavtale med Eidsvoll og Hurdal Røde kors besøkstjeneste. De tok ansvar for fem 
hyggetimer på lørdager høsten 2016 og fem vår 2017. Eidsvoll og Hurdal Røde kors er med i 
samarbeidet «Vi bryr oss om Eidsvoll». Vi jobber i felleskap for at dette skal være en 

Eksempel på plakat. Farger, bilder og tekst 
blir byttet ut fra gang til gang. 
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rekrutteringsarena for frivillige. Samarbeidet mellom Sentralen, Gladbakk og Røde kors 
styrkes og vi får et bedre tilbud på Gladbakk aktivitetssenter. Hvis ikke kafeene som er 
planlagt blir gjennomført, vil det være naturlig at pengene betales tilbake.    
 
Partnerskapsavtale med Vi bryr oss om Eidsvoll på 20 000,- mål for avtalen. 
Basert på innspillene som kom på «inspirasjonskvelden med Stig & Stein» i mars har vi gjort 
en partnerskapsavtale med «Vi bryr oss om Eidsvoll» om å ta innspillene om å mobilisere til 
økt frivillighet blant seniorer et steg videre. 
Gjennom denne avtalen får vi mulighet til å leie inn Idéværket v/ Kariline Gustad-Sanner for 
å skrive artikler om de ulike tilbudene som eksisterer i alle deler av Eidsvoll. Dette arbeidet 
skal fungere både som en kartlegging av tilbud og legges til grunn for hvordan foreningene 
blir koblet sammen på samarbeidsarrangementene. Tekstene skal publiseres i lokalavisen og 
bli brukt i formidling av eksisterende tilbud og forøvrig gjennom eksempelvis nettsider, ved 
Frivilligsentralen, «Vi bryr oss om Eidsvoll» og Aktivitetsværket. Det blir lagt ned et godt 
stykke forarbeid til gjennomføring av en «bygdetur» som skal reise gjennom de ulike 
tettstedene i bygda. Når vi tar turen rundt i bygda og inviterer med oss aktive lag og 
foreninger gjennom nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll», gir dette oss en unik mulighet til å 
få flere med på laget og markedsføre ulike tilbud i Aktivitetsværket, Frivilligsentralen og 
Gladbakk aktivitetssenter. «Vi bryr oss om Eidsvoll» har også fått kr. 20 000,- i 
aktivitetsmidler for å videreføre dialogkafe og eventuelt andre aktiviteter i Aktivitetsværket. 
                                      
Konklusjon av prosjektet «Seniorer og eldre inn i fremtiden» 
Gjennom et halvt års arbeid med koordinatorstilling på Vilberg kompetansesenter og med 
prosjektstillingen i «Vi bryr oss om Eidsvol» samt arbeidet som blir utført gjennom Eidsvoll 
Frivilligsentral og Gladbakk aktivitetssenter har vi oppnådd å skape mye aktivitet, deltakelse 
og sosialt fellesskap. Det er opprettet nye møteplasser, skapt samarbeid og relasjoner 
mellom ulike foreninger/ privatpersoner i bygda. Vi har fått tilbakemeldinger om at 
foreningene har gjort gode erfaringer rundt samarbeidet. Vi har også skapt gode 
møteplasser hvor det er lett å være frivillig der den frivillige opplever selvstendighet og 
fleksibilitet. Gjennom prosjektet har vi til sammen rekruttert over 20 nye frivillige til 
aktiviteter i Sentralen, Livsglede for eldre, Aktivitetsvenn, Leseombud og på Gladbakk. 
Foreninger melder også om nye medlemmer og frivillige. 
 
Prosjektet har lagt et godt grunnlag for videre arbeid, men vi trenger å spisse det. Gjennom 
nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll» vil vi opprettholde møteplasser og aktiviteter i 
Aktivitesværket på Festiviteten Eidsvoll verk. Men vi ser også at det er fornuftig med et 
større skille mellom prosjektet Aktivitetsværket og prosjekter i Eidsvoll Frivilligsentral. Vi 
fortsetter et godt etablert samarbeid, men håper at møteplassen klarer å finne muligheter 
slik at de kan stå for egen drift.  Gjensidigestiftelsen ga Aktivitetsværket 350 000,- i 
aktivitetsmidler til et 3-årig prosjekt i desember 2016, så det er ingen tvil om at møteplassen 
har muligheter. 
 

En som bryr seg og frivilligprisen. 
I 2016 startet Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll» en 
artikkelserie i Eidsvoll Ullensaker blad hvor man kåret «månedens frivillig» eller en som bryr 
seg ekstra mye i bygda. Frivillige på snekkerboden på Gladbakk lagde fantastiske fjøler som 
vinnerne fikk utdelt. 
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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. Nytt av året er at vi 
samarbeider med Vi bryr oss om Eidsvoll og deres pris Månedens frivillig. Alle som ble mnd. 
frivillig i 2016 var automatisk nominert til  
Prisvinner i 2017 ble Kai Melby, 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 fikk overrekt et flott bilde malt av Maria Gjul på julelunsj på 
Gladbakk aktivitetssenter. 
 

                                   
 

 
Oppsummering 
 
Vi oppsummerer 2016 som nok et aktivt år, mange prosjekter har vi drevet videre fra årene 
før og nye er kommet til.  
 
Sentralen har i løpet av 2016 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. 
 
Vi har også vært flittige brukere av lokalavisen Eidsvoll og Ullensaker blad, med annonser og 
redaksjonelle oppslag, rundt 15stk. pluss at alle 12. månedens frivillig har blitt skrevet om i 
avisen. 
 
Til slutt en stor takk til alle våre frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere, uten dere blir 
det liten aktivitet i sentralen.  
 
Eidsvoll har mange muligheter og vi opplever at mange har lyst til å bidra. 
 
Styret i Eidsvoll Frivilligsentral.  

 
 

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/

