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Innledning 
 
2020 har vært et annerledes år for alle og aktiviteten ved Frivilligsentralen bærer preg av det.  
Møteplasser har periodevis vært stengt, noen møteplasser har endret form, noen frivillige oppdrag 
har blitt avlyst og noen nye frivillige oppdrag har oppstått som en følge av pandemien.  
 
I 2020 ble det registrert 1726 frivilligetimer. Alle frivillige har ikke registrert timene sine, så tallet er i 
realiteten noe høyere. Timeantallet er naturlig nok en del lavere enn tidligere år.   
Det meldt seg tre nye frivillig i 2020, og noen valgte å avslutte sine oppdrag i 2020. Ved årsslutt var 
tallet på frivillige 94. 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 2020 
 
I 2020 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 2020 hadde brukerrådet ett møte.  

Aktiviteter i 2020 

Møteplasser på Frivilligsentralen 
Noen planlagte aktiviteter har på grunn av smittevernhensyn måtte utsettes  

- Lyst på livet 
- Datakurs for seniorer 

 
Formiddagstreff 
Onsdager kl. 11.00 – 13.00 
Ved starten av året var Formiddagstreffet organisert som tidligere år: 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.  
Når Frivilligsentralen så smått startet opp igjen etter nedstengingen endret innholdet seg noe. Det 
ble begrenset antall plasser og den tradisjonelle formiddagsmaten utgikk. Det ble i stedet servert 
kaffe og vafler. Sangen ble byttet ut med bingo.   
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Data drop-in  
I 2020 har det vært data drop-in hver onsdag kl. 13 – 14 i Frivilligsentralen sine lokaler. I snitt har to 
personer benyttet seg av tilbudet hver uke, men dette var kun fram til mars. Etter dette har ikke 
tilbudet vært benyttet. Det er stort sett frivillige som har stilt opp som veileder, men ansatt har 
bistått ved behov. 

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 4. – 6. trinn og et tilbud til ungdom i 7. -9. 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 over 80 barn og unge påmeldt. Alle fikk plass, men ikke alle dager. Antall dager ble fordelt ut 
ifra behov. Aktiviteter som ble gjennomført var tur til RUSH trampolinepark i Hamar, street-art tekstil 
og graffiti med instruktører, sykling og golf på Skeikampen og tur til Helgøya klatrepark. På grunn av 
Covid-19 restriksjoner var gruppene på maks 20 stk. pr dag. Aktiviteter med ungdomsgruppa var lik 
som på barnegruppa, men også med leirdueskyting med Gausdal jeger og fiskeforening en av 
dagene.  
 
Det ble gjennomførte en spørreundersøkelse i etterkant, som ble sendt ut til foresatte. Både de unge 
og foresatte gav gode tilbakemeldinger og gav uttrykk for at de ønsker dette tilbudet skal 
videreføres.  
 
Miniklubb 
Etter å ha mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen startet Frivilligsentralen høsten 2020 opp et nytt 
fritidstilbud til mellomtrinnselever i Gausdal. Hver mandag kan elever komme til Frivilligsentralen 
etter skoletid og få mulighet til å gjøre lekser, få et gratis måltid og mulighet til å være sosiale. 
Tilbudet er fram til klokken 1730. Miniklubben benytter seg også av ungdomsklubben sine lokaler, 
der man kan spille spill som f.eks. biljard, bordtennis, brett- og tv-spill. Midlene fra 
Gjensidigestiftelsen skal i hovedsak ikke benyttes til drift, men til ulike kurs og aktiviteter. I høst så 
har barna hatt street art-kurs med innleid instruktør og juleavslutning på en besøksgård, der det var 
lagt opp til grilling, aking og besøk av dyr. Kommunestyret bevilget midler til en videreføring av 
miniklubben i forbindelse med budsjett 2021. 
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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. Dette tilbudet har ikke startet opp igjen etter 
Frivilligsentralen stengte ned i mars.   
 

 
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 2020. 

Babysang  
Kirken i Gausdal har til vanlig 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. Babysangen ble kun gjennomført i 
første del av 2020.  

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.  

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 
Frivilligsentralen torsdag ettermiddag kl. 16.00 – 18.00. LIONS Kvitsymra og Frivilligsentralen har i 
2020 bemannet 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. I 2020 ble 
oppstarten utsatt til august.  
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Linvikknappen august 2020               Rundstuen seter september 2020 

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 i vår 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 fra 19.mars og ut 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.  

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. Ikke tilbud fra mars 2020 og ut året.  

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 



Temamelding Gausdal Frivilligsentral 2020  8 

pårørende eller noen i hjelpeapparatet ifra til Frivilligsentralen om behovet. Det ble gjort 6 nye 
koblinger i 2020. Fra mars når ingen besøksvenner var i oppdrag, var det flere som i stedet ble 
telefonvenn for de som de til vanlig besøkte. Etter hvert som Norge åpnet opp igjen opptok noen 
sine oppdrag som besøksvenn igjen.  

Ledsagertjeneste 
Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende og beboere på institusjonene, som trenger følge til lege, 
tannlege eller sykehus. I 2020 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. Tilbudet har 
vært redusert i 2020.  

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 på Forsettunet gjennom Den kulturelle 
spaserstokken. Da er sangerne med for å tilrettelegge og bidra. Fra mars har dette ikke vært et 
tilbud.  

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 på Follebutunet gjennom Den 
kulturelle spaserstokken. Da er sangerne med for å tilrettelegge og bidra. Tilbudet startet så vidt opp 
igjen høsten 2020, før det igjen ble avlyst. 

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).  

Medhjelpere ved arrangementer 
Praktisk hjelp ved ulike arrangementer. Få arrangementer i 2020 på grunn av restriksjonene. 

Utlånere Utstyrsarenaen 
Frivilligsentralen har ansvar for å ha vakter til UtstyrsArena`n en vakt a to timer annen hver uke. Fem 
personer har hatt ansvar for dette gjennom 2020. 

Vakt på legesenteret 
Legesenteret ønsket bistand fra frivillige til å være vakt på lesesentret noen uker våren 2020. Vakten 
skulle informere om at besøkende skulle vente ute til de ble hentet, samt sørge for at de som ikke 
hadde time ikke kunne komme inn uten å ha gjort en avtale først. De frivillige ble delt inn i ulike skift, 
slik at det sto ute i tre timer av gangen.  
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For de frivillige 

«NYTT» 
Det er sendt ut nyhetsbrev til alle frivillige fire ganger i løpet av 2020. Nyhetsbrevene inneholder 
informasjon om hva som skjer på og i regi av Frivilligsentralen. 

Møter for de frivillige 
 Frivilligmøte 2020 ble avlyst på grunn av smittesituasjon.  
 Det ble i 2020 ikke arrangert noen temasamling for de frivillige.  

Sommertur 
I 2020 ble det ikke arrangert noen sommertur for de frivillige. 

Julebord 
Det var planlagt julebordtur for de frivillige til Spitsbergseter. Dette ble dessverre avlyst på grunn av 
smittevernhensyn.  

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 
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Gausdal kommune fikk i 2020 tildelt kr. 49.141, - i DKSS-midler.  Midlene er fordelt utover året, med 
profesjonelle utøvere på institusjoner, grendehus og bibliotek. Noen av arrangementene ble i 2020 
avlyst eller utsatt som følge av pandemien.  
 
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 2020 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 


