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Innledning 
 

I 2019 ble det registeret 2619 frivilligtimer. Det er gjort en utregning ut ifra de som ikke har levert 

timer og hvilke typer oppdrag de har, og funnet at tallet på frivilligtimer ligger på godt over 3500.  

Det meldt seg noen nye frivillig og noen avsluttet i 2019. Ved årsslutt var tallet på frivillige 102. 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.   

Brukerråd 2019 
 

I 2019 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    Jøran Lund Prestrud 

 

Rådet skal gi råd vedrører tjenestens kvalitet og innhold, men ikke drøfte saker som omhandler 

enkeltindivid. Rådet er valgt for to år. I 2019 hadde brukerrådet to møter.  

Aktiviteter i 2019 

Møteplasser på Frivilligsentralen 
Formiddagstreff 

Onsdager kl. 11.00 – 13.00 

Åpent arrangement med formiddagsmat, allsang og sosialt samvær. Det er åpent for ulike temaer, 

informasjon, kåseri, opplesning, historier og musikalske innslag. 

Annonseres på Kulturnett, «Det skjer» i GD og på sosiale medier på forhånd. Selvkostpris; kr. 40,-. 

Frivillige koker kaffe og ordner mat. Frivillige musikere har hatt ansvaret for allsangen.  

Strikkegruppe 

Strikkegruppen ble avviklet etter sommerferien i 2019 på grunn av frafall og lite rekruttering. Det er 

mulighet for å starte opp igjen strikkegruppe hvis det er ønske om det.  

Data drop-in  

I 2019 har det vært data drop-in hver onsdag kl. 9.30 – 10.30 i Frivilligsentralen sine lokaler. I snitt 

har to personer benyttet seg av tilbudet hver uke. Frivillige har stilt opp som veiledere.  

Sommerklubb 

Frivilligsentralen mottok kr. 152.000 fra Bufdir til å lage sommerferietilbud til barn og unge i uke 26, 

etter søknad på Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. 

 

Det ble organisert et tilbud til barn i 5. – 7. trinn og et tilbud til ungdom i ungdomsskolealder. 

Tilbudet gikk til alle barn og unge i denne alderen, uavhengig av økonomisk situasjon. I tillegg var det 

et samarbeid med flyktningetjenesten, barneverntjenesten og Nav som gav informasjon om tilbudet 

til foresatte til barn og unge som kunne ha nytte av tilbudet.  
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Aktiviteter som ble gjennomført på barnegruppa var aktiviteter på Linflåa og flerbrukshallen, tur til 

Maihaugen og Pannekakehuset, danseaktivitet med instruktør, street-art tekstil med instruktør, tur 

til Hunderfossen familiepark og tur til Tempelberget, Neversjøen. Mellom fem og 18 barn deltok per 

dag. Aktiviteter med ungdomsgruppa var leirdueskyting med Gausdal jeger og fiskeforening, 

Paintball, street-art tekstil med instruktør og LAN i samarbeid med UFO.  

 

 
Noe av det som ble laget i økta med street-art tekstil 

 

Til sammen benyttet 45 barn og unge seg av tilbudet. De hadde mulighet til å gi en tilbakemelding på 

opplegget via en enkel spørreundersøkelse etter hver dag. Foresatte fikk en enkel undersøkelse via 

Quest back i etterkant av Sommerklubbuka. Både de unge og foresatte gav gode tilbakemeldinger og 

gav uttrykk for at de ønsker dette tilbudet skal videreføres.  

  

Ungdomstreff 

Frivilligsentralen holder åpent hver onsdag etter skoletid for ungdom som ønsker et sted å være før 

ungdomsklubben åpner. Det er mulighet for å kjøpe seg enkel middag for kr. 20,-. Det er 

ungdommene selv som har ansvaret for å lage maten. Tilbudet har hatt varierende oppmøte.  

Lyst på livet 

Folkehelseinstituttet har over flere år utviklet og prøvd ut konseptet Lyst på livet. Tilbud er til 

pensjonister, der målet er best mulig liv hele livet, og engasjere pensjonister i å styrke egen helse og 

livsglede. Det jobbes ut ifra temaer fra livsområdene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har 

definert som de viktigste for en aktiv aldring:  

• Sikkerhet og trygghet: Bo lengst mulig i eget hjem med god livskvalitet. Samarbeide med 

fastlegen om trygge medisiner. 

• Sosialt nettverk: Opplever fellesskap og sammenheng. 

• Mat og drikke: En livsstil som fremmer god ernæring. 

• Fysisk aktivitet: En kropp som fungerer best mulig. 

Tilpasninger med tid og temaer lokalt. Frivilligsentralen arrangerte seks møter:  

Januar: Normal aldring – Seksjonsleder Follebutunet Ragnhild Hårstad 

Februar: Sikkerhet og trygghet - Seksjonsleder hjemmetjenesten Siv Janne Klufthaugen 
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Mars: Sosialt nettverk – Sirkelleder Eva (frivillige)  

April: Mat og drikke – Frisklivssentralen Julianne Lie  

Mai: Fysisk aktivitet – fysioterapeut/frisklivssentralen Stine Thallaug Dalane 

Juni: Tema etter ønske fra deltakerne. Lage mat og spise sammen.  

Markering av refleksens dag 

17. oktober er refleksens dag. Dette ble markert ved at frivillige delte ut reflekser på morgenen på 

Gausdal på ungdomsskolen, Gausdal videregående skole og til forbipasserende på bussholdeplassen 

på Segalstad bru. Trygg trafikk sponset reflekser.  

FNs internasjonale dag for frivillig arbeid 

På FNs internasjonale dag for frivillig arbeid, 5. desember, inviterte Frivilligsentralen til frokost, kaffe 

og kake. Ordfører Anette Musdalslien var invitert og snakket om viktigheten av frivillig arbeid. 

Arrangementet var åpent for alle.  

 

 
 

 

 

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 

Babysang  

Kirken i Gausdal har babysang både vår- og høstsemester på Frivilligsentralen. Babysang er for 

babyer mellom 3 – 9 måneder med foresatte. De møtes hver fredag kl. 11.00 i ca. 12 uker. Diakon i 

Gausdal er ansvarlig, og har med seg en frivillig medhjelper.  

Aktivitetsvenn  

Nasjonalforeningen for folkehelse har prosjektet aktivitetsvenn. I 2016 startet Aktivitetsvenn opp i 

Gausdal. Dette er et samarbeid mellom Gausdal kommune, Demensforeningen, Frivilligsentralen og 

frivillige.  Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. 

Det arrangeres kurs for aktivitetsvenner, og det gjøres koblinger. Fagansvarlig for demens i 

kommunen er leder av arbeidsgruppa.  
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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 

Et samarbeid mellom LIONS sin dameklubb Kvitsymra, Gausdal Folkebibliotek og Gausdal 

Frivilligsentral. Låner ut både sommerutstyr og vinterutstyr til alle som ønsker det. Utlånet foregår på 

biblioteket torsdag ettermiddag kl. 16.00 – 18.00. Lions Kvitsymra og Frivilligsentralen bemanner 

UtstyrsArena`n.  

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.   

 

 
 

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. 

 

 

Frivillige oppdrag 
Matpakking 

Tre pakkere møtes hver torsdag ca. kl. 7.45 på Forsettunet. De pakker porsjonspakninger med 

middagsmat i kjølebager for utkjøring. 
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Matombringing 

Seks 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. To matombringere deler 

Follebu mellom seg. 

Handletralle Follebutunet  

Hver tirsdag, ca. kl. 9.30, går frivillige med handletralle på huset, både inne på avdelingene og i 

leilighetene. Det er to lag, slik at hvert lag går annen hver uke. Alle på Follebutunet har tilbud om å 

handle. 

Sittedans Forsettunet 

Sittedans på Forsettunet har ikke vært et tilbud i 2019, da ingen frivillige har tatt på seg oppdraget 

med å lede det. 

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 finnes ingen oversikt 

over hvor mange besøksvenner som er koblet gjennom Frivilligsentralen. Det ble 5 nye koblinger i 

2019. Frivilligsentralen vil ta opp igjen samarbeidet med Røde Kors i 2020.  

Ledsagertjeneste 

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende og beboere på institusjonene, som trenger følge til lege, 

tannlege eller sykehus. I 2019 hadde Frivilligsentralen 15 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.  

Sangere Follebutunet 

Åtte 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.  

Kjøkkenmedhjelpere 

På formiddagstreffet onsdager er det en fast frivillig som stiller. Ved andre arrangementer brukes 

frivillige til kaffekoking og servering, også i samarbeid med andre (ungdomsklubben, kulturskolen og 

biblioteket).  



Temamelding Gausdal Frivilligsentral 2019  9 
 

Medhjelpere ved arrangementer 

Praktisk hjelp ved ulike arrangementer. Eksempler på arrangementer i 2019: DKSS, foredrag og 

skøytekveld. 

Utlånere Utstyrsarenaen 

Frivilligsentralen har ansvar for å ha vakter til UtstyrsArena`n en vakt a to timer annen hver uke. Seks 

personer har hatt ansvar for dette gjennom 2019. 

 

For de frivillige 

«NYTT» 
Det er sendt ut nyhetsbrev til alle frivillige fire ganger i løpet av 2019. Nyhetsbrevene inneholder 

informasjon om hva som skjer på Frivilligsentralen og arrangement i regi av DKSS. 

Møter for de frivillige 

• 1.april 2019 var alle frivillige invitert til frivilligmøte, der temameldingen for 2018 ble 

gjennomgått, det ble orientert om nye aktiviteter og tilbud, samtaler og sosialt samvær  

• Høsten 2018 ble det ikke arrangert temasamling, slik som det pleier. Samlingen ble utsatt til 

13.5.19, der temaet handlet om grensesetting for sin egen del i møte med brukere. 

Hjemmetjenesten bidro i dette temaet.  

 

Sommertur 
Sommertur og julebord er et tilbud til de frivillige tilknyttet Frivilligsentralen. Sommerturen 2019 gikk 

til Prøysenhuset og Simenstad gård. Det var foredrag og sang på Prøysenhuset og omvisning i 

Prøysenstua. På Simenstad ble det servert middag og gitt et kulturelt foredrag om gården og 

området rundt.  
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Julebord 
Julebordet for 2019 ble holdt 28. november i Østre Gausdal Prestegard.  

 

 

Den kulturelle spaserstokken 
Gausdal kommune fikk tildelt kr. 39.324,- til bruk i 2019. Det er Gausdal Frivilligsentral som 

administrerer midlene. Midlene er fordelt utover året, med profesjonelle utøvere på institusjoner, 

grendehus og bibliotek.  Det er satt ned en ressursgruppe til å organisere arbeidet. Gruppen består 

av frivillige resurspersoner 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 

 

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 benytter DKSS seg også i 2019 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!  

 

 

Edel Klaape-Aasdal 

Gausdal Frivilligsentral 

 


