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Innledning 
 
2021 har i likhet med 2020 vært et annerledes år for mye av aktiviteten ved Frivilligsentralen.  
Møteplasser har periodevis vært stengt, noen møteplasser har endret form og frivillige oppdrag har 
blitt avlyst og noen nye frivillige oppdrag har oppstått som en følge av pandemien.  
 
I 2021 ble det registrert 2329 frivilligetimer. Alle frivillige har ikke registrert timene sine, så tallet er i 
realiteten noe høyere. Timeantallet er noe lavere enn tidligere år, men høyere enn i 2020. 
Det meldt seg ni nye frivillig i 2021, og ingen har avsluttet sine oppdrag i 2021. Ved årsslutt var tallet 
på frivillige 103. Noen er veldig aktive og har faste oppdrag ukentlig, andre tar enkeltoppdrag av og 
til, mens noen står på listen og venter på ønsket oppdrag. Alle er medregnet i tallet på frivillige. 

Brukerråd 2021 
 
I 2021 besto brukerrådet av følgende medlemmer: 
Representant for de frivillige     Sigrid Wold 
Representant for de frivillige     Torstein Steinbakke 
Representant for mottakere av frivillige tjenester Bjørg Linn (leder av brukerrådet) 
Representant for lag og foreninger    Olav Olstad 
 
Rådet skal gi råd vedrører tjenestens kvalitet og innhold, men ikke drøfte saker som omhandler 
enkeltindivid. Rådet er valgt for to år. I 2021 hadde ikke brukerrådet noen møter, men kommuniserte 
på e-post.   

Aktiviteter i 2021 

Møteplasser på Frivilligsentralen 
Formiddagstreff 
Onsdager kl. 11.00 – 13.00. 
Kaffe, vaffel, bingo og sosialt samvær. Åpent for alle.  

   

Sang 
Onsdager kl. 13.00 – 14.00.  
Allsang med Arnhild Vik ved pianoet.  
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Data drop-in  
I 2021 har det vært data drop-in mandager kl. 12 – 13 i Frivilligsentralen sine lokaler. Før koronaen så 
har det i snitt vært en person i uka som har benyttet seg av tilbudet. I 2021 var pågangen liten, ca. 5 
personer fordelt på 5 timer.  

Sommerklubb 
Frivilligsentralen mottok midler fra Bufdir til å arrangere sommerferietilbud til barn og unge i uke 26, 
etter søknad på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 
 
Det ble organisert et tilbud til barn i 5. – 7. trinn og et tilbud til ungdom i 8. -10. Tilbudet gikk til alle 
barn og unge i denne alderen, uavhengig av økonomisk situasjon. I tillegg var det et samarbeid med 
ulike tjenester som gav informasjon om tilbudet til foresatte til barn og unge som kunne ha behov for 
å delta.  
 
Det var 152 barn og unge påmeldt. Alle fikk plass, men ikke nødvendigvis alle dager det var søkt om. 
Aktiviteter som ble gjennomført på barnegruppen var: RUSH trampolinepark på Hamar, en dag på 
Gausdal Arena med ulike aktiviteter i hallen og på Linflåa, tur til Hunderfossen familiepark og Gjøvik 
Bowling. Ungdomsgruppen var også på RUSH trampolinepark og hadde en aktivitetsdag på Gausdal 
Arena, i tillegg hadde de også en tur til Helgøya Klatrepark, Go-kart kjøring i Snertingdalen og 
Paintball i Follebu.  
 
Tilbakemeldinger fra både deltakere og foresatte ga gode tilbakemeldinger og uttrykte at de ønsker 
dette tilbudet skal videreføres.  
 
Miniklubb  
Høsten 2020 startet Frivilligsentralen opp et nytt fritidstilbud til mellomtrinnselever i Gausdal. På 
mandager kan elever komme til Frivilligsentralen etter skoletid. Det er mulig å gjøre lekser, få et 
gratis måltid og mulighet til å være sosiale. Miniklubben benyttet seg også av ungdomsklubben sine 
lokaler, der man kan spille spill som f.eks. biljard, bordtennis, brett- og tv-spill. Miniklubben var åpen 
våren i 2021. Høsten 2021 lå tilbudet nede.  

Eldre ut på middag 
Statsforvalteren utlyste midler til «Eldre ut på middag» som Frivilligsentralen søkte på, og fikk 
innvilget. Formålet med tiltaket var at det skulle opprettes et samarbeid med restauranter og 
tilby billige middager til hjemmeboende eldre som ønsket å spise sammen med andre. 
Frivilligsentralen laget en «måltidsuke» der det ble åpnet opp for å kunne melde seg på til 
middag ulike spisesteder i Gausdal. Det ble inngått avtaler med Strand fjellstue, Værskei kafe, Da 
Vinci og Drengestua kafe Aulestad. Til sammen benyttet 293 eldre seg av tilbudet.  

Tilskudd til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet 
Gausdal Frivilligsentral søkte Statsforvalteren om tilskudd til aktivitetstiltak der formålet er å 
motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og 
møteplasser. Det ble søkt midler til fire sosiale arrangementer, hvor det serveres mat og skapes 
sosiale møteplasser for seniorer og eldre i Gausdal. Det ble planlagt julebord for eldre på ulike 
forsamlingslokaler; Heimly, Haugetun, Vonheim og Østre Gausdal bygdahus. Kun et julebord ble 
gjennomført før det ble innført strenge smittevernregler som gjorde at de andre måtte 
avlyses/utsettes. Midlene ble overført til 2022.  
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Julebord på Haugetun 

 
 
Tilbud ved Frivilligsentralen i samarbeid med andre aktører 

Møteplass for kreftberørte  
Møteplass for personer som har eller har hatt kreft, eller som er pårørende til noen med en 
kreftdiagnose. Kommunens kreftkoordinator er ansvarlig. Møtes annenhver torsdag kl. 11.00 - 13.00. 
Noe redusert i 2021. 

Strøsand  
Gausdal LIONs pakker og leverer ut strøsand til hjemmeboende eldre som ikke selv kan skaffe 
strøsand. Frivilligsentralen orienterer og sender ut informasjonsskriv til de hjemmeboende eldre. 
Dette tilbudet har eksistert i flere år.   

UtstyrsArena`n 
Gausdal Folkebibliotek og Gausdal Frivilligsentral samarbeider om å drifte UtstyrsArena`n. Det lånes 
ut både sommerutstyr og vinterutstyr til alle som ønsker det. Utlånet foregår på biblioteket i 
bibliotekets åpningstid. 

Aktiv i 100 
Et tilbud for alle voksne som har gått litt turer før. Mandag formiddag fra mai til ut oktober. Gausdal 
Turlag har hovedansvar. Frivilligsentralen er støttespiller og bidrar med koordinering og 
markedsføring ved behov. Turene går i all slags vær og turmålene varierer fra gang til gang. I 2021 ble 
det gjennomført 17 turer.  
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Gammeldalen                 Svarttjønnet 
Foto: Inger Forsthlien                 Foto: Inger Forsethlien 

Seniortrim 
Frivillige drifter tilbudet om seniortrim på Gausdal Arena på mandager fra kl. 10-11. Dette er frivillige 
som er aktivt med i DNT Aktiv i 100. Flere av turdeltakerne har ønske om å holde seg aktive i løpet av 
vinteren også, og har tatt kontakt med frivilligsentralen for å få organisert aktivitet. Gausdal 
Frivilligsentral står som låntaker av dansesalen på Gausdal Arena. Frivillig med trimkompetanse har 
oppdrag som veileder og leder trimgruppen. Det har vært ca. 20 deltakere med på trim hver uke. 
Trimtilbudet varer fram til april, da det blir overtatt av Aktiv i 100 turer. Når turene er ferdig på 
høsten, starter innendørstreningen opp igjen. 

Åpen hall 
Åpen Hall på Gausdal arena er et åpent, inkluderende og gratis aktivitetstilbud for barn og unge i 
Gausdal. Tilbudet er åpent hver onsdag utenom skoleferier. Dette er et samarbeid mellom Gausdal 
skilag sin freeski-gruppe godt støttet av ivrige foreldre, Frivilligsentralen, Ungdomsrådet og Gausdal 
LIONS. Tilbudet har vært noe stengt i vårsemesteret pga. Covid-19 restriksjoner, men startet opp 
igjen på høsten med årets siste dag 9. desember. Tidligere har det vært ca. 80-90 barn som har 
benyttet seg av tilbudet og ca. 40 ungdommer, men etter åpningen våren 2021 så har tilbudet hatt 
begrenset med plass. 40 barn og 40 unge har fått tilbudet, og listene på barnegruppen har vært fulle.  
 
 
Frivillige oppdrag 
Matpakking 
Tre pakkere møtes hver torsdag ca. kl. 7.45 på Forsettunet. De pakker porsjonspakninger med 
middagsmat i kjølebager for utkjøring. På grunn av smittevernhensyn har det vært kjøkkenet selv 
som har tatt denne oppgaven deler av året.   
 
Matombringing 
Fem matombringere kjører ut maten til hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
i Gausdal. Fire sjåfører starter ruten sin på Forsettunet og kjører Bødal – Espedal, Forset, Østre 
solsida og Østre baklia. Maten som skal deles ut i Follebu bringes til Follebutunet av ansatte. Der en 
matombringer leverer ut maten. Dette oppdraget har gått som vanlig gjennom hele året.  
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Matombrining 

Handletralle Follebutunet  
Handletralletilbudet ble lagt ned i 2021.  

Besøksvenner 
Besøksvenner er en ordning som i utgangspunktet kom i gang gjennom Røde Kors. Det har tidligere 
vært kurs for besøksvenner. Slik det fungerer per nå, så melder de som trenger besøksvenn, deres 
pårørende eller noen i hjelpeapparatet ifra til Frivilligsentralen om behovet. Det ble gjort 6 nye 
koblinger i 2021.  

Ledsagertjeneste 
Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende og beboere på institusjonene, som trenger følge til lege, 
tannlege eller sykehus. I 2021 hadde Frivilligsentralen 12 registrerte ledsagere.  

Turvenner 
Både hjemmeboende og de som bor på institusjonene som trenger turfølge kan få en turvenn. Flere 
frivillige er tilknyttet Forsettunet og Follebutunet og går turer med de som ønsker det.  

Bibliotekverter 
Biblioteket og frivilligsentralen samarbeider ofte om arrangementer. Bibliotekvertene hjelper til på 
arrangementer og med andre oppgaver. De er et supplement til den ordinære driften til biblioteket. 

Sangere Forsettunet 
Sju sangere er på Forsettunet hver fjerde onsdag og bidrar med sang, musikk og sosialt samvær for 
beboere. Hver fjerde onsdag spiller Arnhild Vik gjennom DKSS, på Forsettunet. Da er sangerne med 
for å tilrettelegge og bidra. Tilbudet har vært noe redusert i 2021. 

Sangere Follebutunet 
Fem sangere og en trekkspiller er på Follebutunet hver fjerde onsdag og bidrar med sang, musikk og 
sosialt samvær for beboere. Hver fjerde tirsdag spiller Arnhild Vik gjennom DKSS, på Follebutunet. Da 
er sangerne med for å tilrettelegge og bidra. Tilbudet har vært noe redusert i 2021.  

Kjøkkenmedhjelpere 
Hver tirsdag gjennom skoleåret koker frivillige suppe til kulturskoleelever som kommer på Arenaen 
rett etter skoletid. På formiddagstreffet onsdager er det frivillige som stiller opp og ordner det 
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praktiske. Ved andre arrangementer brukes frivillige til kaffekoking og servering, også i samarbeid 
med andre tjenester (ungdomsklubben, kulturskolen og biblioteket).  

 
Suppe til kulturskoleelever 

Medhjelpere ved arrangementer 
Praktisk hjelp ved ulike arrangementer. Få arrangementer i 2021 på grunn av restriksjonene. 

Valgfunksjonærer 
Under forhåndsstemmingen til Stortingsvalget 2021, stilte frivillige gjennom Frivilligsentralen opp 
som valgfunksjonærer. Dette foregikk på Gausdal folkebibliotek 10. august til 10. september.  

 
Forhåndsstemming 

Vaksinevakter  
107 oppdrag med til sammen 219 frivilligtimer er brukt til vaksinevakter i forbindelse med 
vaksinering i 2021. Frivilligsentralen har vært ansvarlig for å stille med to til tre frivillige annen hver 
onsdag. 13 av timene ble brukt til å pakke selvtester i november til desember.  
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For de frivillige 

«NYTT» 
Det er sendt ut nyhetsbrev til alle frivillige fire ganger i løpet av 2021. Nyhetsbrevene inneholder 
informasjon om hva som skjer på og i regi av Frivilligsentralen. 

Møter for de frivillige 
• Frivilligmøte 2021 ble ikke avholdt på grunn av smittesituasjon.  
• Det ble i 2021 ikke arrangert temasamling for de frivillige.  
 

Sommerfest 
Det ble avholdt sommerfest for de frivillige i bibliotekets lokale 18. juni. Det ble servert sommermat 
og det var underholdning med musikk.  

Julebord 
Julebordtur for frivillige på Spitsbergseter 8. desember. 

Den kulturelle spaserstokken 
Det er Frivilligsentralen som administrerer Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i Gausdal. For å 
utarbeide program er det satt ned en ressursgruppe. Gruppen består av frivillige ressurspersoner 
innen kulturlivet, representant fra lag/organisasjon og ansatte i Gausdal kommune: 
Inge Kampesveen  Frivillig 
Sissel Karlsen Fjeldet Frivillig 
Deborah Strutt  Folkeakademiet i Gausdal 
Arne J. Vangen  Biblioteksjef 
Ragnhild Hårstad Seksjonsleder Follebutunet 
Edel Klaape-Aasdal Enhetsleder kultur og informasjonsforvaltning 
 
Gausdal kommune fikk i 2021 tildelt kr. 49 969 i DKSS-midler. Midlene er fordelt utover året, med 
profesjonelle utøvere på institusjoner, kultursalen og kirke. Noen av arrangementene ble i 2021 
avlyst eller utsatt som følge av pandemien.  

    
Konsert i Vestre Gausdal kirke 5. mai                  Konsert i kultursalen 24. november, Ruth Olina Lødemel og Arnhild Vik 
Ingunn og Astrid Ekern 
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Gausdal folkebibliotek og kulturlivet i Gausdal er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med DKSS. 
Folkeakademiet er en svært viktig samarbeidspartner og finansiere deler av tilbudet.  
  
Ved Forsettunet og Follebutunet benyttet DKSS seg også i 2021 av pianist Arnhild Vik som spilte til 
allsang en gang i måneden ved hver av institusjonene.  

Takk 
Frivilligsentralen ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som gjør en kjempeinnsats på ulike 
områder i bygda!  
 
 
 
Tine Andersen & Edel Klaape-Aasdal 
Gausdal Frivilligsentral 
 


