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har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid 

mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. 

 

 

ÅRSMELDING  

 2014   
                                      

 
 

 
 

Bildene er fra årets 11 Postkassetrimturer som var Frivilligsentralen sitt bidrag til 

Grunnlovsjubileet 1814-2014.  Eidsvoll amatørteater bidro med underholdning på turene. 
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1. Drift av Eidsvoll Frivilligsentral 

 

1.1 Styret 

 

Styret i Eidsvoll Frivilligsentral har bestått av: 

 

Leder:             Ottar Aasen 

Nestleder: Kari Skyttersæter 

Styremedl.: Bjørn Olsen 

Styremedl: Torunn Svaland 

Styremedl:      Jon Tærud       

Styremedl:      Greta Klungseth (kommunens repr.) 

Varamedl: Jens Hegland og Irene Engjom 

Varamedl: Pål Brogeland (kommunens vara) 

  

Valgkomite: Jens Hegland og Einar Kjøren 

 

1.2 Årets drift 

Det er vært avholdt 6. styremøter, det har blitt behandlet 20 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 2014 fått støtte til samarbeidsprosjekter fra Gjensidigestiftelsen 

og Sparebankstiftelsen DNB, Akershus Fylkeskommune, Lions Eidsvoll og Lions Eidsvoll 

sør, Pårørendeforeningen på Vilberg helsetun, Eidsvoll Sanitetsforening, Livsglede for eldre 

sentralt, Norsk teaterråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Birkebeinerordnen «Losje 

Sverre», Verdensdagen, Hurdal kommune og folkehelsemidler fra Eidsvoll kommune.  

 

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. 

 

 

1.3 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. 
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Oppsummeringen gjennom året viser:  

Følgetjenester 15. 

Hjemmebesøk med handling: 120 

Faste besøksvenner som er i aktivitet hos faste brukere 5. 

Fast vaktmestertjeneste på Gladbakk en person 6. timer 4 dager i uka. Vi har også frivillige 

inne på ulike oppdrag her på Gladbakk. 

Fast oppdrag som hjelpere på MS. Trim, en gang i uka. To personer 2 timer pr.uke 

Fast aktivitetsgruppe på Vilberg bosenter en gang pr. uke med tre til fire frivillige. 

Fast treningsveileder Spinning ca. to timer pr.uke 

Fast frivillig aktivitetsveileder på Gladbakk. Ca 12 timer pr.uke 

Fast datalærere på Gladbakk ca. 9 timer pr. uke 

 

Faste frivillige som er engasjert på Pålsejordet bokollektiv for demente og på Vilberg 

bosenter. 

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 5000 frivillige timer fordelt på Rundt 380 

arrangement og møteplasser. 

I tillegg kommer alle arrangement og frivillige timer som blir lagt ned i samarbeidsprosjekter 

og partnerskapsavtaler. 

 

2 Samarbeid, møteplasser og aktiviteter/kurs 

 

2.1 Samarbeid frivillige organisasjoner / Partnerskapsavtaler og offentlig 

Arbeidet med Forum for frivillige har dette året blitt gjort ute i ulike lag / foreninger. 

Sentralen blir spurt om å komme på ulike møter for å informere om det arbeidet vi gjør og om 

hvilke muligheter som finns til samarbeid. 

 

Samarbeidsprosjekter som sentralen har deltatt i 2014. 

 

 Postkassetrimmen, turstisamarbeidet og stimerkingsprosjekt 

 Gå-gruppene  

 Psyk-festivalen 

 Datakurs. 

 Dataklubb 

 Partnerskapsavtaler 

 Hyggekvelder.  

 Kvinne – nettverk 

 Aktivitetsgrupper 

 Lionsprosjekt og EHRK, Migrasjon  

 Livsglede for eldre, Eidsvoll 

 Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening 

 Eidsvoll Playbackteaterforening 

 Selvhjelpsgrupper (interkommunalt) 

 Spinning 

 Kommunalt samarbeid på tvers av avdelinger. 
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Sentralen har i dag et nært samarbeid med Hørselslaget, EIF Vandrelag, Eidsvoll 

amatørteater, Eidsvoll demensforening, Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Omsorg og Migrasjon, 

ulike kor i bygda, pensjonistforeninger, Bygdekvinnelaget, Den norske kirke, Eidsvoll Turlag, 

Minnesund Vel, Feiring IL ved trimgruppa, Gullverket Cirkum ferens,  Nordre Eidsvoll 

idrettsforening, Mistbergets venner, frivillige i Finnkolleden, Styri Vel v/ Bokkedalen, Dal 

Vel, Dokken Vel, Eidsvoll kommune ved ulike avd.  Solsiden dagsenter og Hurdal kommune 

ved Dagsenteret «Det glade hjørne. 

 

 

Partnerskapsavtaler i Eidsvoll frivilligsentral.  

2014 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 

2015. De nye avtalene vi skriver i 2015 går til 16 og 17. Det er styret i Eidsvoll frivilligsentral 

som vurderer søknader. 

Gjeldene Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2014 – 2015 

Opus89. Ansvar for hyggekvelder og konserter på Pålsejordet bokollektiv. De har nå hatt 

avtale i tre år. Avtalen går til 1.8.2014 kr. 5000,- 

Øvre Romerike Hørselslag. Ansvar – holde datakurs og datautstyr på Gladbakk 

aktivitetssenter. De stiller med ferdig opplegg til alle datakurs og lærere. Datautstyr skal også 

være tilgjengelig på Eidsvoll frivilligsentral sin dataklubb. Avtalen varer ut 2014. kr. 10.000,- 

Nordre Eidsvoll pensjonistforening og Gågruppe på Minnesund. Ansvar-skape mer aktivitet 

for hjemmeboende eldre i Nord bygda, hyggeaktiviteter på Dorrstua. Stille med sjåfører til 

pensjonistmøter. Avtalen varer ut 2014, kr. 10.000,- 

Eidsvoll og Hurdal Røde kors avd. Omsorg / besøkstjeneste. Ansvar-være med Eidsvoll 

frivilligsentral i arbeidet rundt Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. Eks. leksehjelp, språkkafe og 

eventuelt nye prosjekter. Avtalen varer til 1.7.2015 kr. 10.000,-  

Løpsklubben 1814. Ansvar-vedlikeholde turløypa i Tærudåsen og Gapahuken, eventuelt også 

å utvikle nye løyper i område. Samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral sin gågruppe og 

Frisklivsentralen er viktig her. Avtalen varer til 1.7.2015 kr. 10.000,-  

Herretrimmen på Søndre Samfunn, Søndre Eidsvoll pensjonistforening, Råholt Vel, Klub85 

og Seniordansen på Søndre Samfunn. Videreutvikle samarbeid rundt trimmen og andre tilbud 

på Søndre samfunn. Ta ansvar for at det blir kjøpt inn hjertestarter og at opplæring og 

vedlikehold blir gjennomført. Avtalens varighet ut 2014 kr. 10.000,- 

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

sangkafeer på Gladbakk aktivitetssenter. Avtalen varer 1.9. 2015. kr. 5000,- 

Eidsvoll Klatreklubb – være med å skape et aktivitetstilbud for ungdom, en aktivitetsgruppe 

med etnisk Norske og innvandrerungdom, med fokus på å gjøre en aktivitet sammen. Dette 

arbeidet er gjennom sentralens flerkulturelle samarbeidprosjekt. Avtalen går til 1.10.2014 kr. 

10.000,- 

  



6 

 

Mistbergets Venner. Ansvar – snørydding og vedlikehold av parkeringsplassen ved Tisjøen 

og ved ferista i Åsleia. Avtalens går til 1.12.2014 kr. 5000,- 

  

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. Avtalens varighet 1.4.2015 

 

 Fløygir Forsamlingshus ved Trimgruppa i feiring IL og Feringregjeringa. Organiserer 

samarbeidet med ny gågruppe og stiller lokaler til møteplass hver torsdag. Avtalens varighet 

nov. 2015 kr. 5000,- 

 

  

2.2 Gå – gruppene 

Gå-gruppene er aktive og viktige for sentralen. De gjør at Frivilligsentralen er godt kjent i 

Eidsvoll. Her er alle velkommen. Unge som gamle, de spreke og de mindre spreke og de som 

kun ønsker en sosial møteplass. Det arrangeres julebord, teatertur og overnattingsturer.  

En møteplass som dette er viktig i Eidsvoll, hvor folk kan møtes, snakke sammen og 

planlegge aktiviteter som alle kan være med på. For noen er dette også første skritt ut etter en 

vanskelig periode.  Gå - gruppene er også et stort bidrag i forebyggende helse arbeid i 

Eidsvoll kommune. De bidrar også til å rekruttere frivillige. Aktivitetene her utløser 

frivillighet – de hjelper hverandre. 

Hver uke er det ca. 120-150 personer innom, og de utgjør også basen av frivillige som 

sentralen har. 

Sundet, Råholt, Feiring og Minnesund er alle aktive en gang i uka. Tur først og avslutning 

med kaffekos.   

Minnesund har sin gå-gruppe på mandager fra Dorr stua, ca. 25-40 hver uke 

Eidsvoll, Sundet går på tirsdager fra Cornerstone, ca. 25-40 hver uke. 

Råholt går på torsdager fra Gladbakk aktivitetssenter 45-55 hver uke. 

Feiring i samarbeid med trimgruppa i Feiring IL mellom 20 -30 stk. hver uke. Fast møteplass  

er Fløygir. 

 

2.3 Flerkulturell samarbeid 

Eidsvoll frivilligsentral har overført prosjektet som gikk fra 2009-2013 

 til Eidsvoll og Hurdal Røde kors, avd. Migrasjon. Tiltak de jobber med er leksehjelp, barn og 

familieaktiviteter i samarbeid med lokale krefter og Flyktningeguider. Eidsvoll frivilligsentral 

stiller her opp som en samarbeidspartner. 

 

Støtteordning, fritidsaktiviteter gjennom Lionsklubbene i Eidsvoll 2014.      

Flyktningfamilier som kommer til Eidsvoll har sjelden mulighet til å prioritere aktiviteter for 

sine barn i startfasen på sitt nye liv i Norge. Kommunen har heller ikke hatt mulighet til å 

dekke utgifter til aktiviteter i form av medlemsavgift eller utstyr til sports- og 

kulturaktiviteter. Derfor er det meget verdifullt å kunne utfylle Flyktning tjenestens arbeid 

med støtte fra frivillig sektor.  

Tilbudet som er administrert gjennom Frivilligsentralen er økonomisk støtte til 

medlemsavgift, aktiviteter, skyssordning og utstyr ved behov.  Lionsklubbene i Eidsvoll 

kommune ved Midtbygda ga 12.500,-  Lions sør 7500,-  til dette arbeidet. Pr. i dag 12.10.2014 

har vi kr. 20 275,00 igjen. Aktiviteter vi har betalt for i 2014: 

3 barn kr. 4647,50- på fotball. Dette innbefatter utstyr og treningsavgifter for.                              

1 barn i Vilberg skolekorps kr. 1650.  

5.barn Svømmebilletter 2313,- på Råholt bad familie. 
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Rundt 20 barn deltok på Påskeverksted på Råholt bibliotek. Sentralen hadde frivillige inne og 

støttet verkstedet med kr. 2300,00 fra prosjektet. Dette er noe som vi håper Røde kors 

viderefører, men de hadde ikke mulighet i 2014. 

Til sammen rundt 30 barn har fått støtte i form av aktiviteter i 2014, hvorav 9 stk. har vært i 

regelmessig aktivitet. 4 i lag/forening, 5 i svømming. De har gjennom svømmingen blitt 

motivert til å delta på organisert aktivitet. 

Vi inngikk samarbeid med Eidsvoll kulturskole høsten 2014. De startet opp med en 

aktivitetsgruppe. Gjennom dette prosjektet betaler vi for de 8 som har fått dette tilbud. 

 

Eidsvoll frivilligsentral og Flyktningkonsulentene i Nav ser stor nytte av den støtten som 

Lionsklubbene i Eidsvoll har bidratt med.  

 

Eidsvoll Playbackteaterforening. 

Playbackteater for inkludering og mangfold. Teaterformen playbackteater er en egen metode 

for å dramatisere virkelige livshistorier med improvisasjon som metodisk verktøy, og en 

pedagogisk tilnærming for holdningsendring. Forprosjekt starter høsten 2012 på Søndre 

Samfunn, med kurs for interesserte. Deltagelse etter påmelding fra en åpen invitasjon, men 

det vil gjøres en ekstra innsats med direkte invitasjoner, både av mennesker vi ser kan dra 

nytte av deltagelse, og fordi den skal være flerkulturell. Eidsvoll playbackteaterforening 

kommer fra det flerkulturelle prosjektet i Eidsvoll frivilligsentral. Teatergruppen Mango ble 

startet, som senere ble lagt under Eidsvoll playbackteaterforening som er en egen 

organisasjon. Sentralen er pr. i dag aktiv i styret i Eidsvoll Playbackteaterforening som 

støttespiller og kasserer.. Det er gjennomført tre flotte forestillinger «Stemmer» som var et 

tilskudd til Grunnlovsjubileet i bygda. 

 

2.4 Voksenopplæringen for flyktninger: 

 Her vil også ha et tett samarbeid for å kunne bygge opp et mer riktig tilbud til flyktningene 

som kommer til kommunen. Vi tar inn elever på språkpraksisplasser fra skolen og har et nært 

informasjonsarbeid om «hva skjer i vår kommune»  

 

2.5 Postkassetrimmen  

Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen 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. Vi 

avholder et samarbeidsmøte i januar, her drøftes nye prosjekter og det utveksles erfaringer.  

 

Drømmeturer i Postkassetrimmen 2014! 

Årets Postkassetrimturer har vært en vandring med flinke skuespillere, aktive voksne, artige 

historier, flotte sanger, historiske øyeblikk, mange blide mennesker, god kaffekos, fine løyper 

og flott vær. 

  

Vi har gjennomført årets 11 turer. Det har vært med nærmere 1000 stk. på turene. Mange gode 

tilbakemeldinger om turer og løypene. Det er mange nye deltagere som har fått oppleve 

turtilbudet i Eidsvoll på en litt annerledes måte.  

 

Det har vært en utrolig jubileumssesong for Postkassetrimmen. Takk til alle som har vært med 

på tur og til Hanne Østby og Eidsvoll amatørteater ved Aina Sørensen for et kjempefint 

opplegg. Amatørteateret var med oss på10 turer og laget hyggelig opplevelser i form av 
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historiske øyeblikk, nye sanger og fortellinger. Jernverkets venner stilte opp på Mjøs stranda 

med utdrag fra Jernverksspillet i Feiring.  

 

Alle løypene i Postkassetrimmen opplever flere og flere besøkende gjennom hele året, vi 

jobber videre for å utvikle dette i samarbeid med alle de lag / foreninger som legger ned et 

flott arbeid i alle løypene. 2014 ble året hvor vi klarte og få utgitt en egen brosjyre. Den er 

tilgjengelig på nettsider, innbyggertorget i kommunen og alle våre samarbeidspartnere. 

         

2.6 Stimerkingsprosjekt og Turstisamarbeid 
Eidsvoll Frivilligsentral har mange frivillige som er engasjert seg i arbeidet med merking av 

turstier og skiltprosjektet i Snekkerbod på Gladbakk aktivitetssenter. Vi har brukt ressurser på 

å tilrettelegge arbeidsplassen til frivillige som ønsker å jobbe med skilt / 

stimerkingsprosjektet. Her er det tre til fire frivillige som i samarbeid har kjøpt inn inventar 

og utstyr.  Prosjektet har blitt drevet av tre frivillige med Jens Hegland i spissen, de har nå 

produsert over 500 skilt. I 2014 fikk sentralen overført midler fra Gjensidigestiftelsen kr. 

95 000,- og Sparebankstiftelsen kr. 90 000,- Disse pengene har igjen blitt delt ut til våre 

samarbeidspartnere. 

      Nr.: Konto: Inntekt Utgift Resultat 
 

10 
støtte fra 
Sparebankst. 90000,00 0,00 90000,00 

 20 Gjensidigestiftelsen  95000,00 0,00 95000,00 
 30 Kommunale tilskudd 10000,00 10000,00 0,00 
 40 Andre tilskudd/gaver 10000,00 0,00 10000,00 
 50 Eif Vandrelag 0,00 4925,00 -4925,00 
 60 Mistbergets venner 0,00 25000,00 -25000,00 
 

70 
Feiring il ved Kai 
Melby 0,00 14728,00 -14728,00 

 80 Nordbygda Vidar S. 0,00 4033,00 -4033,00 
 90 Bokkedalen 0,00 5000,00 -5000,00 
 100 Postkassetrimmen 0,00 19480,00 -19480,00 
 

110 
Guldværket 
Cirkumfer. 0,00 10386,00 -10386,00 

 120 Finnkollen 0,00 298,00 -298,00 
 130 Tærudrunden 0,00 3226,50 -3226,50 
 140 Snekkerboden 0,00 48770,00 -48770,00 
 150 Skiltprosjekt 0,00 1531,00 -1531,00 
 160 Gebyr bank 0,00 0,00 0,00 
 

 

Overskudd 0,00 57622,50 57 622,50 
 

  

205000,00 205000,00 
  

      Rest beløpet på 57 622,50 er overført til 2015. Vi må rapportere til stiftelsene innen første 

halvår. Det har blitt bygd km. med klopper, satt opp bålplass i Trollkjerka i Feiring, bygd 

fiskebrygge ved Slåssvangputten tilrettelagt for rullestolbrukere og gitt ut ny brosjyre om 

Postkassetrimmen. Pengene blir delt ut til de som har aktiviteter rundt turløyper og friluftsliv. 

Alle som ønsker skilt i sitt område har fått disse gratis av sentralen. Før jul oppgraderte vi 

utstyret på Snekkerboden, det ble innkjøpt ny fresemaskin. Denne maskinen gir oss mulighet 

til å tilpasse skiltene inn i nasjonal standard for turskilt. Eidsvoll frivilligsentral har gjennom 

dette arbeidet merket en stor økning i bruk av turstiene i kommunen vår. Det meldes stadig 

om nye stier som blir skiltet og merket. Bare i 2014 kan vi anta at rundt 2 mil med turløyper 

har fått nye skilt. Gjennom turstisamarbeidet og Postkassetrimmen legger vi til rette for at alle 

innbyggere i Eidsvoll får et godt og trygt tilbud.  
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Brygge ved Slåssvangputten. 
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Klopper på vei opp til Mistberget. 

 

 
Ny grill i Trøllkjerka. 

 

 
Jens prøver den nye grillen i Trøllkjerka. 
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Skilt som er laget etter nasjonal standard og på ny fresemaskin. 

 
Forsiden av den nye brosjyren. 

 

2.7 Verdensdagen 10.10. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal. 

Eidsvoll frivilligsentral ved daglig leder har koordinert arbeidet i komiteen og aktivitetene. 

Årets festival har hatt 9 arrangement, en åpen møteplass, to bibliotek med fokus på tema, en 

utstilling, en halv side annonse og et redaksjonelt oppslag i Eidsvoll Ullensaker blad. Vi har 

vært aktive på facebook, hjemmesider til kommunene og til Eidsvoll frivilligsentral. Rundt 

400 har deltatt på arrangementene, men utrolig mange fler har lest om Verdensdagen og Psyk-

festivalen i løpet av uke 41-42.  Årets tema i 2014 « Se hverandre – senk skuldrene» 

 

Festival dikt: «SE MEG» 

 

Som et løvetannfrø i vinden. 

Vil jeg flakse av sted eller lande og slå rot? 

Vil noen komme ut og se meg, eller blir jeg trampet ned og oversett? 

Vær så snill stress ned. 

Kom ut og se min ville ferd i vinden. 

Kanskje kan jeg finne et sted å slå rot og vokse og bre ut mine skinnende blader. 

Kan hende du kan bli med på ferden her ute i verden? 

Årets festivaldikt er skrevet av Hilde Linnerud Johnstad. 
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Mandag 06.10.14 

Psyk-festivalen 2014 ble åpnet på Hurdal skole og kultursenter. Hilde Linnerud Johnstad leste 

sitt eget festivaldikt, Se meg. Sektorleder for levekår i Hurdal, Christer Gulbrandsen, åpnet 

festivalen. Anne Sælebakke snakket om «Barns balanse i en travel tid – Om betydningen av 

voksnes tilstedeværelse og evne til å skape trygge og omsorgsfulle relasjoner». Det ble 

anledning til både å reflektere rundt hverdagsstress og å prøve noen enkle øvelser for å senke 

skuldrene.  

 

Tirsdag 7.10 

Eif vandrelag arrangerte gå for åpenhet for 6 gang. Det ble en fin tur på tirsdag kveld. Frivillig 

sørget for kaffe, mat og kaker til alle etter turen. Eidsvoll frivilligsentral var til stede med 

informasjons brosjyrer og leste årets festivaldikt. 

 

Onsdag 8.10 

Eidsvoll Playbackteater ved teater gruppa Mango gjennomførte en super forestilling på kafe 

Henrik i kveld i Psyk - festivalen. Her fikk vi satt fokus på både stress og avslapping. 

Kjempeflott fokus på årets tema.  

 

Torsdag 9.10 

Verdensdagen for psykisk helse ble markert med åpen dag på Solsiden brukerstyrte senter. 

Tore Haug fortalte om sin bedringsprosess fra å være alvorlig psykisk syk til å være tilnærmet 

frisk og tilbake i jobb. Mange kjente seg igjen i den sterke historien. Han satte en fin og litt 

annerledes vinkling på temaet psykisk helse. Han fortalte at han hadde fått kontakt med sitt 

indre og at kroppen hans «fortalte» han noe ved å være psykisk syk. Han la vekt på at alle har 

ressurser i seg, de må bare benyttes riktig. Det ble servet varm mat og det var god stemning.  

 

Søndag 12.10 

12.10.14 var det gudstjeneste i Skrukkeli kapell. Årets 28 konfirmanter med foresatte var 

spesielt invitert, og verdensdagen for psykisk helse var tema under gudstjenesten. Etter 

gudstjenesten ble det servert kaffe og litt å bite i og muligheter for å slå av en prat. 

 

Mandag 13.10 

En fin kveld på Gladbakk i går. Tine L. Kaland fortalte oss om hverdagsmestring. Ellen 

Eggen delte flotte dikt med oss og Terje Aslaksen spilte.  

 

Onsdag 15.10 

De 4 menighetene Feiring, Langset, Eidsvoll og Råholt samarbeidet med psyk-festivalen i år 

som i fjor, og arrangerte en gudstjeneste der unge mennesker skal spille hovedrollen. Det ble 

lagt mye vekt på samspill og medvirkning, for å skape mest mulig nærhet til de unges 

livsverden. 

Kirken fylte i overkant av 130 ungdom, med Verdensdagen  og Psyk-festivalens 

gjennomgangstema «se hverandre, senk skuldrene» som «ledestjerne». Festivaldiktet, ble lest, 

som en programerklæring tidlig i gudstjenesten. Det ble oppfordret til å sette seg godt til rette 

å kjenne på sin egenverdi og bare være til. Eidsvoll Soul- children sang. Band, forsangere og 

lydteknikere var på plass og holdt det hele sammen, ledet av prest og diakon. Det var meget 

høy deltakelse i nattverdsmåltidet, selve symbolet på et altomfattende inkluderende 

fellesskap. Dette kan igjen bety at man kjente seg ivaretatt, trygg og sett.  

Stilen, eller selve formen på messa var mer nedtona og lavmælt sammenlikna med fjorårets. 

Dette var en tilsikta endring, all den tid årets tema legger en viss føring for hvor lista bør ligge 
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med hensyn til egne prestasjoner og grad av intensitet som eneste suksesskriterier. Eidsvoll 

kirke sitt arrangement - ung messe i Psyk -festivalen hadde et budskap til ungdommen. Se 

hverandre - senk skuldrene, dere er bra nok. Ungdommen er selv meget engasjert og 

deltagende, det er mye forbyggende psykisk helsevern innenfor ramma av årets «ung messe».  

 

Torsdag 16.10.14.  

Vi på dagsenteret «Det Glade Hjørnet» i Hurdal hadde åpen dag 16.oktober 2014 

i forbindelse med Psyk-festivalen og for å markere «Verdensdagen for psykisk helse». 

Det ble en vellykket samling med foredrag av Unni Løkken om billedterapi og underholdning 

av Espen Broch som sang og spilte gitar for oss. Det var fin anledning til samtale og å se 

hverandre – senke skuldrene (jfr. årets tema). Spesielt under måltidet der vi serverte 

grønnsaksuppe, kaker og kaffe.  

 

Fredag 17.10 

Konsert i Kafe Henrik med Eidsvoll kulturskole ble en flott markering av ungdom og psykisk 

helse. Kulturskoleelevene fremførte både kjente og egenproduserte sanger. Tredje episode av 

Prosjekt Perfekt fra nrk1 denne høsten ble vist og var utgangspunktet for dialog om stress og 

ulike måter å hente ro og glede på. Det var niende året arrangementet fant sted. 

Ungdomskonserten på Kafe Henrik hvert år avrunder psyk-festivalen med ungdom i sentrum, 

noe vi er stolte av. 

 

Åpen aktivitet. 

På Dugurdstua på Auto`n i Hurdal har de som har vært innom for ta seg en prat med kaffe og 

litt attåt kunne bla i brosjyrer fra Verdensdagen og lese om årets tema. 

Eidsvoll og Hurdal bibliotek hadde utstilling med rekvisitter fra Verdensdagen og bøker med 

tema stress og avslapping. 

Utstillingen av Keramiker Unni Løkken på Hurdal bibliotek, hun hadde også et bilde av et av 

sine fat som motiv på årets diplom. Den blir delt ut til alle som medvirker på arrangement 

under Psyk-festivalen. 

 

Årets Diplom. 
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2.8 Datakurs og Dataklubb 

Et samarbeid mellom Eidsvoll Frivilligsentral, Øvre Romerike Hørsellag og Gladbakk 

aktivitetssenter om grunnleggende, videregående, internett, slektsforskning og 

bildebehandlingskurs datakurs for eldre og uføre.  I løpet av 2014 har vi holdt 5 kurs. Det er 

til sammen 30 personer som har deltatt. Sentralen har i tillegg Dataklubb hver mandag og 

onsdag fra 10.00-13.00. Her kan de som ønsker stikke innom for hjelp og videreutvikling av 

sine datakunnskaper. Det er rundt tre til åtte deltagere pr. gang. Her kan de enten låne data av 

oss eller ha med seg egen. Dataklubben har i løpet av 2014 engasjert flere frivillige og det er 

mange som benytter denne møteplassen. 

 

2.9 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. 

Eidsvoll demensforening har i 2014 hatt et nært samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral. All 

aktivitet i foreningen blir organisert gjennom Eidsvoll frivilligsentral, vi har et styre som 

består av Leder, Anne Guri Sander Dahl, nestleder og sekretær Irene Engeskaug, Kasserer 

Kari Skyttersæter og styremedlem Gunvor Garum. Tone Gulbrandsen har vært med på 

styremøter fra Pårørendeskolen. Vi har hatt 2 styremøter og årsmøte. Foreningen har i 2014 

fått inn 45000,- fra Tv-aksjonspengene i 2013. Nasjonalforeningen for folkehelsen deler ut 

disse midlene til lokalforeninger. Vi har hatt sang og aktivitets kafeer på Vilberg Bosenter og 

Dagsenter. Pålsejordet bokollektiv for demente har vært ni ganger på besøk på Johnsrud gård 

«inn på tunet». Gladbakk aktivitetssenter har fått kr. 5000,- til underholdning på høstfest. 

Foreningen startet opp arbeidet med å etablere aktivitetsvenn for demente med god fysikk i 

2014. Vi ønsker å knytte dette tilbudet opp mot Jonsrud gård. Det er viktig at Eidsvoll klarer å 

opprettholde foreningen. Eidsvoll demensforening og Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid 

med Vilberg kompetansesenter arrangerte pårørendeskole våren 2014. se egen årsmelding. 

 

2.10 Kvinne-nettverket. 

Et sted der vi hygger oss sammen, legger til rette for å dyrke felles interesser, og for å gjøre 

ting sammen. 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. Et sted der vi 

hjelper hverandre til å få fram våre tanker og meninger. Ikke minst vil vi har det hyggelig og 

morsomt. Fast møtedag på Gladbakk aktivitetssenter siste onsdag i mnd. Alle møtedager ble 

gjennomført unntatt juni, juli og desember. Aktivitet i 2014 utover de faste møtene.  

 

 Jorunn Engeskaug har holdt kurs kortlaging, dette ble en populær aktivitet.  

 Innkjøpstur etter kursdag. 

 Julekosen i år ble aktivitetskveld med produksjon av kort. 

 Aktivitet i «Bokugla» (lesering) en gang i mnd. 

 Turer med Ullensaker Frivilligsentral 

 

2.11 Selvhjelpsgrupper. 

Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med selvhjelp Norge viderefører arbeidet med nettverk på 

øvre Romerike for selvhjelpsgrupper. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker. Eidsvoll 

frivilligsentral er kontaktpunktet i samarbeidet. 

 Eidsvoll hadde en gruppe i aktivitet. 

 Daglig leder ved Eidsvoll frivilligsentral har vært på to informasjonsoppdrag i 2014. 

 Vi samarbeider med et nettverk på nedre Romerike. 
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En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endringsarbeid” i et fellesskap basert på gjensidighet, 

tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagere bringer med seg kunnskap 

om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. En selvhjelpsgruppe har som 

målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom 

samspillet som oppstår mellom deltagerne.  

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre 

noe med. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er ikke behandling, og ingen kan henvises til en 

selvhjelpsgruppe. Du må SELV ta et valg om å delta og selv velge denne måten å arbeide på.  

2.12 Aktivitetsgruppene  

Eidsvoll frivilligsentral har de siste årene arbeidet med å opprette aktivitetsgrupper i 

samarbeid med andre avdelinger, institusjoner eller lag / foreninger. Etter en evaluering av 

tilbakemeldinger og uttalelser fra de ulike plassene er dette et tilbud som er veldig populært 

og de frivillige trives i samværet. Det er rom for å delta i grupper eller utføre en til en 

tjenester ut mot beboere på Vilberg bosenter, Gladbakk aktivitetssenter eller andre som tar 

kontakt for å få hjelp. Vi løser til enhver tid oppgaver i forhold til hva den frivillige ønsker å 

bidra med.  

Eidsvoll frivilligsentral og Gladbakk aktivitetssenter har de siste årene samarbeidet om 

arbeidspraksisplasser fra Orbit arena og Voksenopplæringen på Jessheim.  

Her er de stedene vi i dag pr. 2014 er inne og bidrar: 

 Gladbakk aktivitetssenter 

 Vilberg Bosenter 

 Vilberg Helsetun 

 Pålsejordet bokollektiv. 

Vilberg Helsetun  

Eidsvoll frivilligsentral har i løpet 2014 fått en aktivitetsgruppe på Vilberg Helsetun. De 

stiller opp fast hver mandag og er en del av samarbeidet rundt Livsglede for eldre. 

 

Aktivitetsgruppe på Vilberg bosenter 
Eidsvoll frivilligsentral har en aktivitetsgruppe inne på Vilberg bosenter hver torsdag fra 

09.30-13.00. Dette har vært i samarbeid med Gågruppene og frivillige som ønsker å bidra. Vi 

spiller bingo, hyggetimer med sang, steker vafler og drikker kaffe. Det er samværet som er 

viktig. En gang i mnd. har vi sang og musikk. Når været er bra og det er noen som har lyst på 

en tur ut så prøver vi å få til det også. Det har også vært frivillige inne som gjør en til en 

tjenester for beboerne. Det kan være litt rydding i skap, eller handling hver uke. Noen blir 

også med på en handletur selv. 

Etter en evaluering av tilbakemeldinger og uttalelser fra personale på bysenteret er dette et 

tilbud som blir satt stor pris på. Det er mange beboere på senteret som ikke klarer og komme 

seg ut alene og for mange blir dagene lange. Dette er et døgnbemannet bosenter, men det er 

kun tid til den daglige omsorgen. Ca. 15 personer er aktive i denne gruppa. 

 

Aktivitet på Gladbakk aktivitetssenter / Gladbakks venner 

Eidsvoll frivilligsentral har kontor på Gladbakk aktivitetssenter, her har vi utviklet 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. I 2014 etablerte 
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Frivilligsentralen en vennegruppe som fikk navnet Gladbakk`s venner. Målet er at de skal 

komme med ideer og gjennomføre ulike aktiviteter på dag, kveld og helg. Spinning to ganger 

i uka på Gladbakk, daglig leder har vært instruktør. Spinning er i samarbeid med 

Frisklivssentralen. 

 

Pr. 2014 har vi frivillige som bidrar i: 

 Vaktmestertjeneste 

 Ledelse av treningsgruppe. Lett trim. 

 Spinning 

 Hjelpere i trimmen for MS pasienter. 

 Aktiviteter i snekkerboden og på "Maurtua" håndarbeidsaktiviteter. 

 Hyggetimer og hyggekvelder ved Gladbakk`s venner 

 Ulike sosiale arr. som Jule, påskelunsj, høstfest, grillfest og vinterfest. 

2.13 Livsglede for eldre, Eidsvoll. 

Livsglede er i gang hver torsdag på Vilberg kompetansesenter. Elever fra Eidsvoll 

videregående har først Bingo på Vilberg helsetun fra kl. 10.00-12.30 her serveres det også 

kaffe. Så har de en liten pause før de går over til Vilberg bosenter. Her har de en laget seg en 

liten «småjobbsentral» de hjelper de gamle med det de ønsker alt fra handling til støv tørking 

eller gå turer.  Vi har også en gruppe frivillige som i samarbeid med Frivilligsentralen' og 

Livsglede er inne på Vilberg helsetun hver mandag og har aktivitet. Det er frivillige som har 

vært tilknyttet sentralen og helsetunet i flere år som stiller opp her. 

Styret i Livsglede for eldre, Eidsvoll ble etablert høsten 2014. Leder er Trine Gravdal fra 

Eidsvoll videregående, Nestleder Elin Holm fra Vilberg kompetansesenter, Kasserer Irene 

Engeskaug fra Frivilligsentralen, to frivillige styremedlemmer Thomas Pettersen og Inger 

Westengen. To elever fra videregående er også medlemmer i styre. Vi har opplevd et stort 

engasjement rundt arbeidet. Det er gitt kr. 56 000,- tusen av den tidligere pårørendeforeningen 

på Vilberg Helsetun. Dette er penger som skal knyttes direkte opp mot aktivitet på helsetunet. 

Vi har også fått kr. 10 000,- av Eidsvoll Sanitetsforening.  Alle som ønsker å være med å 

bidra er hjertelig velkommen.  
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Aktivitet på Pålesejordet Bokollektiv 

Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening 

rekrutterer frivillige til Pålsejordet bokollektiv for demente. Her deltar vi i dag i ulike 

aktiviteter som: tur/trim grupper, håndarbeidsgrupper, lesegrupper, matlagingsgrupper. Ca. 4 

personer har vært aktive her i 2014. 

 

2.14 Leseombud 

Eidsvoll bibliotek i samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral opprettet leseombud i Eidsvoll 

kommune høsten 2014. Vi fikk 4 stk. som har meldte sin interesse, vi avholdt et 

informasjonsmøte og ønsket å komme i gang på nyåret. Det er de frivillige selv og den som 

ønsker tilbudet som avtaler hvor ofte og når de skal komme. I første omgang blir det et tilbud 

til beboerne på Vilberg helsetun og Vilberg Bosenter. Vi har en frivillig som kan tenke seg å 

lese litt på Pålsejordet. Det vil også bli opprettet en lesegruppe på 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. 

2.15 Kriminalomsorgen 

Frivilligsentralen har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og vi har i 2014 hatt to 

stykker som har fått et tilbud gjennom sentralen i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter. 

 

2.16 Nav og praksisplasser 

Frivilligsentralen og Gladbakk aktivitetssenter har et godt samarbeid Nav og andre bedrifter 

som jobber med praksisplasser. Vi har til en hver tid en til to inne på aktivitet.  
 

2.17 Frivilligprisen. 

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 Einar Madsen. 

Prisvinner i 2014 ble Einar Kjøren har gjennom mange år vist et stort samfunnsengasjement i 

inn og utland. Han fikk overrekt et flott bilde malt av Maria Gjul. 

 

Vi markerte frivilligdagen med et arrangement på Kafe Henrik med over åtti besøkende. 

Maria Gjul med sine elever fra malerkurs på Gladbakk hadde utstilling og Eidsvoll 

kulturskole stilte velvillig opp og bidro til en kjempehyggelig kveld med frivilligheten i fokus. 
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3. Oppsummering 

Vi oppsummerer 2014 som nok et aktivt år, mange prosjekter har vi drevet videre fra årene 

før og nye er kommet til.  

 

Sentralen har i løpet av 2014 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. 

 

Til slutt en stor takk til alle våre frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere, uten dere blir 

det liten aktivitet i sentralen.  

 

Eidsvoll har mange muligheter, har du lyst til å være med eller har ideer til nye aktiviteter ta 

kontakt. 

 

Styret i Eidsvoll Frivilligsentral.   

 

 

Avslutter med to bilder fra årets Postkassetrim. 

 

 
Stensby runden på Minnesund 

 

 
Nabbedagen i samarbeid med Minnesund Vel og Eidsvoll amatørteater. 

 

 

http://www.frivilligsentralen-eidsvoll.no/
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Vedlegg 1 

Årsmelding Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening. 

 

 

 
  

 

Årsrapport 2014 
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Styret 2014. 
 

Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. 

    Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl 

Kasserer: Kari Skyttersæter 

Styremedlem: Gunvor Garum. 

Pårørendeskolens rep. i styret: Tone Gulbrandsen 

 

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. 

 

Eidsvoll demensforening har i 2014 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. 

 

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl 

og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. 

 

Irene Engeskaug og Gunvor Garum har også deltatt på fylkesmøter. Gunvor 

sitter også i fylkesstyre. 

 

Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. 

 

 

Saker som har blitt behandlet. 

 

Styret har vært opptatt av å følge opp Pårørendeskolen,  Demenskafeer på 

Vilberg Bosenter, Aktivitetsutflukter fra Pålsejordet bokollektiv for demente til 

Johnsrud gård. Oppbygging av aktivitetsvenn tilbud i Eidsvoll. 

 

 

Hva er pårørendeskolen? 
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær 

venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på 

institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du 

kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen 



21 

 

med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i 

samme situasjon og fagpersoner med kompetanse.          

 

Pårørendeskolens målsetting 

 Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer. 
 

 Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer 

med demens. 

  

 Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover 

og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet. 

 

 Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon. 

 

 

Forelesere og innhold: 

 

1. Torsdag 20.mars: Demenssykdommer, årsaker og symptomer og 

diagnostisering m/ Rebecca Setsaas, med erfaring som fastlege, overlege 

innen eldreomsorgen og demensteam. 

2. Torsdag 27.mars: Endring av adferd, m/ Jorun Grønvold og Aslaug 

Evensen.           

3. Torsdag 03.april: Kommunikasjon, m/ Tone Gulbrandsen. 

4. Onsdag 09.april Sorg og tapsreaksjoner m/ Kristin Borg. Sterk historie 

om egne erfaringer. 

5. Torsdag 24.april: Pasientrettigheter m/ Astrid Roald fra pasient- og 

brukerombudet i Akershus. 

6. Onsdag 30.april: Hjelpemidler i hjemmet m/ Lone Storgaard. 

Ergoterapeut.  Møte med hjelpeapparatet og kommunale tjenester m/ 

Janka Holstad, Virksomhetsleder Vilberg Kompetansesenter 

 

Alle kveldene vil inneholde foredrag, kaffepause og gruppesamtaler. 

Det blir gitt tilbud om samtalegrupper etter skolen. 

 

 

Aktiviteter: 

 

Etter Tv-aksjon 2013 har Nasjonalforeningen delt ut penger til lokallagene 

for å skape aktivitet. 
 

Eidsvoll demensforening har i 2014 fått kr 30 000,- til aktiviteter på Vilberg 

bosenter og Dagavdelingen på Vilberg. 
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Vi har fått 5000,- i tilskudd til høstfest på Gladbakk. 

10 000,- til aktivitetsturer fra Pålsejordet Bokollektiv for demente til Johnsrud 

gård «inn på tunet» 

 

Aktivitetsgrupper. 

Eidsvoll frivilligsentral og Demensforeningen samarbeider om aktivitetsgrupper 

på Vilberg Bosenter og Dagavdelingen. Målet er å skape hygge og aktivitet i 

hverdagen. 

Frivillige er inne og lager aktivitet hver torsdag, gjennom demensforeningen er 

det gjennomført 10 ulike underholdningsinnslag på ca. en kafe i mnd. 

 

 

Johnsrud Gård – inn på tunet 

Pålsejordet Bokollektiv for demente gjennomførte 9 turer til gården i 2014. 

 

 

Aktivitetsvenn i Eidsvoll. første skriv, jobber videre i 2015 

 

Vi ønsker å være med på denne nasjonale satsingen og har derfor laget en plan 

for hvordan vi kan få dette til i Eidsvoll. Dette samarbeidet består av Eidsvoll 

frivilligsentral, Eidsvoll demensforening, Johnsrud gård, og Tone Guldbrandsen 

fra Vilberg Kompetansesenter stiller frivillig opp med sin kompetanse i 

opplæringen av frivillige. Birgit Støverud på Johnsrud som er utdannet 

Ergoterapaut har også god kompetanse på veiledning. Vi ønsker at Johnsrud skal 

bli en møteplass for aktivitetsvenner og de som ønsker å benytte seg av dette 

tilbudet. Det er viktig og skape trygghet og trivsel for alle parter. 

Nasjonalforeningen for folkehelsa har et profesjonelt team som jobber med dette 

på landsbasis. De støtter oss i oppstartfasen og har kurs opplegg klart.   

Eidsvoll frivilligsentral og Demensforeningen har også startet jobben med å 

skaffe midler til en oppstartfase. Dette blir ikke noe dyrt tilbud og skal i være 

tuftet på frivillighet, men vi trenger litt midler for å knytte til oss Johnsrud gård 

ved Birgit et par timer i uka. 

 

 

 

 

For styret 

Irene Engeskaug. 
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Vedlegg 2 

Årsmelding Livsglede for eldre, Eidsvoll 

 
 

 
Årsrapport 2014 

Livsglede for Eldre, Eidsvoll 
 

 

 

Livsglede for Eldres formål 
Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at 
alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi 
stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Vårt arbeid skal 
utløse frivillighet og engasjement. 
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Vår visjon 

Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å 
leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle 
eldre i vår livsgledevisjon. 

Vårt slagord 
Lev livet – livet ut! er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad 
alderdom. 

Våre verdier 

Vi vil lykkes med vår visjon om å skape livsglede for alle gjennom kultur der hver 
enkelt skal være en GLAD, TRYGG og ENGASJERT LAGSPILLER. 

Glad 
«Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad.» Glede, smil og latter skal 
være naturlig del av vårt arbeid. 

Trygg 
Vi ser og møter de eldre, våre samarbeidspartnere og hverandre med respekt. Vi 
skal bidra til trygge rammer for en god og innholdsrik alderdom. 

Engasjert 
Vi vil by på oss selv og gi vårt aller beste. Utspringet for vår historie handler om 
engasjement og glød. Den gløden skal både varme og smitte. 

Lagspiller 
Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. For å oppnå dette må vi 
samarbeide med andre aktører, for når vi står sammen kan vi flytte fjell. Vi vil spille 
hverandre gode. 

Stiftelsesdato  
Livsglede for Eldre, Eidsvoll ble stiftet september 2014 
 

Styret  
Styret i 2014 ble valgt på årsmøte, og har bestått av :  
 
19.8.2014, ble følgende styre valgt. 
 
Styreleder. Trine Gravdal – fra Eidsvoll videregående 
Kasserer/sekretær: Irene Engeskaug – fra Eidsvoll frivilligsentral 
Styremedlem: Elin Holm – Fra Eidsvoll kommune / Vilberg Bosenter 
Styremedlem: Inger Westengen fra Diakoniutvalg 
Styremedlem: Thomas Pettersen fra Eidsvoll frivilligsentral 
To. rep. Fra elever ved videregående. 
 
Eidsvoll frivilligsentral vil i starten ta ansvar for å samle styre og være en pådriver for 
aktivitet.  
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Eidsvoll videregående har selv vært aktive og har allerede etablert et samarbeid med 
Vilberg Kompetansesenter ved Helsetunet. Der ønsker skolen å bruke torsdagene 
fremover til å skape aktivitet på sykehjemmet.  
Eidsvoll frivilligsentral vil når vi er blitt registrert i Brønnøysund.  
 
 
 
 
 

Styremøter 
Der har vært avholdt 3 styremøter.  
Fast styremøtedag er siste torsdagen i hver mnd. Vi har møtene på Eidsvoll 
videregående 
 

Samarbeid  
Viktigste samarbeidspartnere er Eidsvoll frivilligsentral 
 

Ledsagere  
Elever fra Eidsvoll videregående og frivillige gjennom Frivilligsentralen' har vært 
ledsagere i 2014. 
 

Økonomi  
Livsglede for Eldre, Eidsvoll har fått meget god støtte fra lokalsamfunnet i Eidsvoll. Vi 
har fått kr. 56000,- fra tidligere pårørendeforeningen på Vilberg helsetun. Vi har også 
fått 10000,- fra Sanitetsforeningen i Eidsvoll. 
 

PR  
Hvordan har dere jobbet med å synliggjøre arbeidet til lokalforeningen, 
arrangementer og aktiviteter. Vi har fått omtale både ved oppstart og ved 
overrekkelse av penger. 
 

Arrangement  
Vi er i gang hver torsdag på Vilberg kompetansesenter. Elever fra Eidsvoll 
videregående har først Bingo på Vilberg helsetun fra kl. 10.00-12.30 her serveres det 
også kaffe. Så har de en liten pause før de går over til Vilberg bosenter. Her har de 
en laget seg en liten «småjobbsentral» de hjelper de gamle med det de ønsker alt fra 
handling til støv tørking eller gå turer. 

 Vi har også en gruppe frivillige som i samarbeid med Frivilligsentralen' og Livsglede 
er inne på Vilberg helsetun hver mandag og har aktivitet. Dette er frivillige som har 
vært tilknyttet sentralen og helsetunet i flere år. Vi ønsker at de skal gå inn under 
Livsglede for eldre, Eidsvoll 

Frivillige timer 
På våre faste arrangement hver uke er det 50 eldre deltatt på lokallagets 
arrangement i 2014. Julebordet hadde 45 deltagere. Prøysen arr. rundt 50. 
 
Totalt har frivillige lagt ned 1356 timer i frivillig arbeid. 
Vi har hatt ca. 15 frivillige i 2014.  
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Livsglede for eldre, Eidsvoll 
   

 
Kvartal/Årsoppgjør 

    

 
kontonr. 1503.51.38045 

   

       

 

Konto for Tap og Vinning 
    

       Nr.: Konto: Inntekt Utgift Resultat 
  10 Tilskudd Livsglede 10000,00 0,00 10000,00 
  20 Videregående 0,00 5000,00 -5000,00 
  30 Kommunale tilskudd 10000,00 0,00 10000,00 
  40 Andre tilskudd/gaver 10000,00 0,00 10000,00 
  50 Pårørendeforeningen 56271,86 0,00 56271,86 
  60 Mandagsgruppen 0,00 195,00 -195,00 
  70 Arrangement 0,00 0,00 0,00 
  80 

 
0,00 0,00 0,00 

  90 
 

0,00 0,00 0,00 
  100 

 
0,00 0,00 0,00 

  110 
 

0,00 0,00 0,00 
  120 

 
0,00 0,00 0,00 

  130 
 

0,00 0,00 0,00 
  140 Renter 9,13 0,00 9,13 
  150 Div. utgifter / Porto 0,00 244,00 -244,00 
  160 Gebyr bank 0,00 129,00 -129,00 
  

 
Underskudd/Overskudd 0,00 80712,99 80 712,99 

  

  
86280,99 86280,99 

   

       

       

       

 

BALLANSE 
     

  
I.B.    01.01 

 
U.B.  31.12 

  

 
Bank 1 0,00 

 
80 712,99 

  

 
Bank 2 0,00 

 
0,00 

  

 
Bank 3 0,00 

 
0,00 

  

 
Kundefordringer 0,00 

 
0,00 

  

 
Leverandørgjeld 0,00 

 
0,00 

  

 
Egenkapital 0,00 

 
80 712,99 

  

       

 
Overskudd   > 80 712,99 

Underskudd  
> 0,00 

  

 
Sum 80 712,99 

 
80 712,99 

  

       

       Irene Engeskaug 
Daglig leder  
Eidsvoll frivilligsentral og kasserer, sekretær i Livsglede for eldre Eidsvoll. 
 


