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Styret 2011. 
 
Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. 
    Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl 
Kasserer: Solveig Hellerud 
Styremedlem: Toril Skovseth og Randi Tømte 
 
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. 
 
(Demensforeningen i) 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. 
 
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. 
 
 
Demensaksjon. 
 
Vi hadde ikke kapasitet til å arrangere noen aksjon. Men vi sendte kr. 2000,- 
 
 
For styret 
Irene Engeskaug. 
 
Vedlegg regnskap. 


