OM FRIVILLIGSENTRALEN
Frivilligsentralen skal først og fremst
være med å 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 å skape gode samarbeidsmuligheter
og arenaer for alle frivillige organisasjoner

KONTAKT
Eidsvoll Frivilligsentral
Gladbakkveien 54
2070 Råholt
Daglig leder: Irene Engeskaug
Telefon: 63960170 / 95223180
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no
www.eidsvoll.kommune.no/frivilligsentralen

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?

HAR DU LYST TIL Å BLI FRIVILLIG HOS OSS?
• Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
• Søker du etter informasjon, råd og tips om frivillighet?
• Er du en ildsjel med mange gode ideer?
Eidsvoll Frivilligsentral trenger
frivillige med engasjement, ideer
og mot til å sette i gang. Som frivillig er det du som bestemmer når
og hvor du ønsker å bidra.

håndarbeid og snekkerbod. Vi har
også kursvirksomhet og fellesarrangement.

Vil du dele litt av din tid med andre? Noen trenger deg som turMøteplassen til frivilligsentralen kompis eller aktivitetsvenn. Kaner i samarbeid med Gladbakk skje du kan løse små praktiske
aktivitetssenter. Her har vi åpen oppgaver for andre i nærmiljøet?
kafé på hverdager fra 09.00 – Eller være en frivillige på alders14.00. På aktivitetssenteret har vi og sykehjem? Alle kan bidra!
fokus på aktiviteter som trening,

HAR DU IDEER TIL AKTIVITETER SOM KAN GJØRE
NÆRMILJØ BEDRE? – TA KONTAKT!

BLI MED DU OGSÅ!
Eidsvoll frivilligsentral er en del av flere
samarbeidsnettverk:
• Turstisamarbeidet
• Vi bryr oss om Eidsvoll
• Aktivitetsværket
Turstisamarbeidet: I 2011 kom ideen om et skiltprosjekt i Frivilligsentralen. Vi ønsket å jobbe for en
mest mulig lik merking av turstier i kommunen.
Frivillige tok initiativ til å starte prosjektet, og Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter la til rette for aktiviteten på snekkerboden på aktivitetssenteret. Siden den gang har
samarbeidet utviklet seg og vi har bidratt til mye
merking, bygging og aktiviteter.
Vi bryr oss om Eidsvoll/Aktivitetsværket: Ønsker
at Eidsvoll skal bli et enda bedre sted å leve. Vi
jobber for å styrke samhandlingen mellom offentlig
sektor, frivillige organisasjoner, enkeltmennesker
og andre interessenter i kommunen som ønsker å
bidra til frivillighet.
Målet er å skape en bærekraftig samarbeidsplattform for likeverdig og utviklende samarbeid som
kan bidra til en merverdi for Eidsvoll og styrke
organisasjonenes muligheter og engasjement.
Vi er avhengige av frivillige som bor på ulike steder
i vår kommune; med ulike interesser; ulik alder og
ulik etnisitet. Det viktigste er at man har lyst til å
bruke noe av sin tid i fellesskap med andre.

VI HAR MANGE MED PÅ LAGET, MEN DET
ER ALLTID PLASS TIL FLERE!

