
Rapport skoleåret 2016/2017. 

Livsglede for eldre Eidsvoll er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående 

skole Helsefag. Vi startet opp foreningen i 2014 og har konsentrert våre aktiviteter på Vilberg 

kompetansesenter fortrinnsvis på Helsetunet og Bosenteret.   

Gjennomskoleåret fra uke 41 og til sommerferien har elevene fra Helsefag på Eidsvoll videregående 

hatt aktivitet på onsdager. Det har vært bingo, hyggetimer og samarbeid med kirken om andakt. 

Dette er en meget populær aktivitet på helsetunet. På Vilberg Bosenter har elever sammen med 

frivillige og ansatte bygget opp en liten «mini frivilligsentral» Beboerne og ansatte skriver inn små 

oppgaver de gjerne vil ha utført, så tar elever og frivillige tak i det på onsdager etter bingo på 

helsetunet. 

 

 

Mandagsgruppa med frivillige fra Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll er på 

helsetunet og skaper aktivitet gjennom hele året. Det er kun juli vi ikke har dette fast. Vi har også 

frivillige som har turgrupper fra helsetunet, Bosenteret og dagavdelingen i juni og august. 

Eidsvoll frivilligsentral jobber aktivt for å skaffe midler til denne aktiviteten. Vi ser alltid muligheter 

for støtte gjennom ulike prosjekter.  Vi får også støtte gjennom andre. I 2017 har vi fått støtte fra 

Eidsvoll sanitetsforening og en minnegave til sammen 32 778,- 

 



Høst / Vinter 2016 

Christine og Rune dro i gang høstens hyggetime program i Livsglede for eldre Eidsvoll på Vilberg 

helsetun i går. Det var til stor glede for beboerne. Alice og hennes lille datter er blitt med på 

aktiviteten. Hun trenger litt språkpraksis og hennes lille datter sprer ufattelig mye glede.. 

    

Stor stas på Vilberg helsetun i dag når Frivilligsentralens minste frivillig er på plass. Gjennom høsten 

og Vinteren var lille Felicity en stor gledesspreder på mandagsgruppa. 

Mandag 12. september var Raymond Johansen på hyggetime. 

Mandag 10. oktober var Visevennene fra Rælingen på Hyggetime. 

Mandag 21. november var Vegar Storbråten Øye på hyggetime. 

Livsglede fest på Vilberg helsetun 19.10.  

Odd Arne Sørensen og Hans Olav Trøen spilte opp til dans og det ble det. Ungdomsbedriften Get On 

med tilholdssted på Eidsvoll VGS hadde bakt flotte kringler. Dette ble en flott dag og en fin start for 

årets Livsgelde elever som nå kommer tilbake til Vilberg Helsetun hver uke gjennom skoleåret. 

 



 

Flott ettermiddag på Vilberg helsetun første søndag i advent. Livsglede elevene fra Eidsvoll 

videregående og frivillige sto på så alle koste seg. Vilberg skolekorps, Kor-de-let med Christine og 

Rune sto for kjempe fin underholdning. Takk til alle som bidro til en meget vellykket førjulhygge 

 

 

 

 



Et flott samarbeidsprosjekt ble gjennomført på Vilberg helsetun 19.desember. Eidsvoll og Hurdal 

Røde kors ved besøktjenesten, Livsglede for eldre Eidsvoll og Eidsvoll Frivilligsentral. Underholdning 

ved gruppa Geitrams. Takk til store og små frivillige som gjennom året har gjort en super jobb på 

mandags gruppa. 

 

   

 

Vinter / Vår 2017. 

16. januar. 

Livsglede for eldre Eidsvoll og Frivilligsentralen er godt i gang med aktiviteter i 2017.Her er det 

hyggetime med Liv og Bjørn. 

 



15.februar var Christine og Rune på Vilberg Helsetun med allsang og hygge. 

 

 

 

 

Visevennnene fra Rælingen sto for underholdningen 13.3  

 

22.3 Livsglede for eldre på Vilberg helsetun. Christine og Rune sto for underholdningen. 

 



God stemning på Vilberg helsetun 3. april når Livsglede for eldre Eidsvoll og sentralen inviterte til 

hyggetime med Minnenes melodier. 

 

Duomix med May Klingenberg på trekkspill og Oddny Myhrer på vaskebrett og sang hadde en flott 

hyggetime på Vilberg helsetun 22.5. Livsglede for eldre Eidsvoll er så glad for at vi har så mange flinke 

folk i Eidsvoll som synger og spiller. Det skaper mye glede...takk for en fin dag 

 

 

 

https://www.facebook.com/may.klingenberg?fref=mentions


Vi flyttet sykkelen vår over til Vilberg Helsetun, Vilberg bosenter og Dagavdelingen. Her er elevene 

godt i gang med å øve seg. De første beboerne har allerede vært ute på tur selv om det har regnet 

nesten hele uka.Det er stor stemning blandt både elever og ansatte...denne skal brukes mye.  

 

 

14.juni 

Stor stemning og latter da hestene fra Gullverkstallen kom til aktivitetsdagen og tok med seg 

beboerne på kjøretur rundt i nabolaget. 

 

 

    

https://www.facebook.com/Gullverkstallen/?fref=mentions


 

 

 


