
 

 

 

 

 

Tradisjonen tro, og for 10. gang  skal Eidsvoll- og Hurdal kommune marker verdensdagen for 

Psykisk helse, med Psyk-festival i uke 41 og 42. 

I år ønsker vi å engasjere enda flere, som dere vet har vi alle en psykisk helse. Ved å markere 

dagen kan vi alle bidra til mer åpenhet om psykisk helse og gjøre det til et mindre tabubelagt 

tema.  

Åretes tema er «VÆR RAUS» med en oppfordring til alle om å vise raushet i hverdagen, for 

seg selv og andre.  

På skolene i Eidsvoll og Hurdal finns det så utrolig mange flinke og hyggelige unge 

mennesker, som vi ønsker å engasjere i markeringen av verdensdagen. Blant disse unge 

menneskene har vi et stort ønske om å finne årets festiavl dikter.  

For å få til dette trenger vi hjelp fra dere ansatte og elever på skolene. Vi ønsker at dere 

tilrettelegger for elevene, slik at eleven får muligheten til å skrive dikt om raushet og sende 

det til oss. Et av disse diktene blir årets festival dikt 2018.  

 

 

 

Hva tenker dere om raushet? Hva tenker de unge om raushet? Vi ser for oss at dette er et 

utrolig aktuelt tema å jobbe med på skolen, og håper at både ansatte og elever engasjerer 

seg. Litt mer raushet i hverdagen kan vi alle ha nytte av   
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Praktisk info: 

 Diktene må være ferdig skrevet innen sommerferien starter, og være relatert til årets 

tema.  

 Diktene leveres inn med navn på eleven, hvis noen ønsker å være anonyme skrives 

ikke navnet på. 

 Alle bidrag sendes/leveres til Eidsvoll Frivilligsentral post@frivilligsentral-eidsvoll.no 

 For å være sikker på at vi rekker å finne et festival dikt, trenger vi en tilbakemelding 

fra alle skolene innen 10 mai. 2018, om dette er noe dere kunne tenke dere å bidra 

med.  

 På http://www.verdensdagen.no/ vil det bli lagt ut et undervisningsopplegg for 

skoler og barnehager. Det vil være tilgjengelig fra ca. mai 2018 

 

 

Med vennlig hilsen Psyk-festival komitéen 

Men hva er raushet da……. 

Cathrine Aspaas, forfatter av boken 
Rausheten tid, skriver dette om raushet: 

“Raushet er å unne andre suksess. 
Raushet er å våge åpenhet. 
Raushet er å lytte til andre. 
Raushet er å våge å feile. 

Raushet er å tillate andre å feile. 
Raushet er å hjelpe andre. 

Raushet er å ta et skritt tilbake før vi 
dømmer andre. 

Raushet er å tilgi oss selv – og andre. 
Raushet er å konfrontere med 

vennlighet. 
Raushet er å sette grenser med 

vennlighet. 
Raushet er å takke vennlig nei til det som 

ikke gir oss glede.” 

Raushet stiller krav…. 

For å vise raushet må vi være villig til å 

se ulike perspektiver.  

Raushet stiller krav.  

Kanskje må vi gå ut av komfortsonen 

vår og strekke oss litt ekstra for at alle 

skal føle seg hjemme.  

«Når du gjør noe godt for andre, gjør 

du noe godt for deg selv» heter det. 

Påstanden innebærer at raushet gir 

bedre psykisk helse.  

Du vil føle deg bedre ved å vise 

raushet. 
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