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Innledning 
 
I 2017 endret Gausdal Frivilligsentral styringsform etter at Kulturdepartementets retningslinjer for 
Frivilligsentraler falt bort. Det ble ikke lenger gitt tilskudd til drift gjennom årlig søknad og 
rapportering, men bevilgningene ble lagt inn i rammen. Det ble i den forbindelsen vedtatt at 
Frivilligsentralen skulle organiseres på samme måte som andre kommunale tjenester. Styret utgikk 
og et brukerråd ble opprettet.  
 
I 2018 er det registeret 3220 frivilligtimer. Til sammenlikning var det i 2017 registrert 3032 timer 
Alle frivillige registrerer ikke sine timer, derfor er tallet i realiteten noe høyere.  
Det meldt seg noen nye frivillig og noen avsluttet i 2018. Ved årsslutt var tallet på frivillige 115. 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 2017 - 2018 
Fra 1. januar 2017 ble det opprettet brukerråd for Frivilligsentralen.  
I 2017 besto rådet av følgende medlemmer: 
Representant for de frivillige    Sigrid Wold 
Representant for de frivillige    Arvid Engeland 
Representant for mottakere av frivillige tjenester Bjørg Linn (leder av brukerrådet) 
Representant for lag og foreninger   Stine T. Dalane 
 
I 2018 besto rådet 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.  

Aktiviteter i 2018 

Faste møteplasser på Frivilligsentralen 
Formiddagstreff 
Hver onsdag 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 «Det skjer» i GD og på sosiale medier på forhånd. Selvkostpris; kr. 40,-. Frivillige koker 
kaffe og ordner mat. I 2018 har det vært mellom 10 og 30 personer med hver gang.  
Frivillige musikere har hatt ansvaret for allsangen.  
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Strikkegruppe 
Møtes på Frivilligsentralen hver onsdag kl. 13.00 – 15.00. Det serveres kaffe og biteti til selvkostpris: 
kr. 30,-. Kan ha med eget strikketøy, eller bruke garn fra Frivilligsentralen. Det som produseres av 
Frivilligsentralen sitt garn selges gjennom året. Overskuddet på kr. 5.600,- gikk til Frelsesarmeen. De 
fikk også strikkeproduktene som ble igjen. Det er i gjennomsnitt fem deltakere per uke. 
 

Åpen café  
Høsten 2018 åpnet Frivilligsentralen et nytt tilbud på etterspørsel fra Flyktningetjenesten og bosatte 
flyktninger i Gausdal. «Åpen café» var ment som et tilbud til alle innbyggere i Gausdal som ønsket et 
sted å møte mennesker og være sosial. Åpen café hadde enkel middag, kaffe og kake til salgs for en 
billig penge, en ettermiddag i måneden. Frivilligsentralen inviterte enkelte lag og foreninger til 
samarbeid om cafeen. Tilbudet ble lite brukt og det vurderes om det blir videreført.  
 

Datatreff 
Høsten 2018 arrangerte Frivilligsentralen datatreff for seniorer som ønsket hjelp og veiledning til 
bruk av data, nettbrett eller telefon. Det ble kjørt en «kursrekke» på seks ganger a en time og 30 
minutter, en gang i uken.  De som brukte tilbudet kunne være med så mange ganger de selv ønsket. 
Til sammen ni personer benyttet seg av tilbudet. Frivillige stilte opp som veiledere.  
 
 
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 er arrangert to kurs for aktivitetsvenner, og gjort noen 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. Det 
er fjerde vinteren dette tilbudet gis.  
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UtstyrsArena`n 
Et samarbeid mellom LIONS Kvitsymra , Gausdal Folkebibliotek og Gausdal Frivilligsentral. Låner ut 
både sommerutstyr og vinterutstyr til alle som ønsker det. Utlånet foregikk på biblioteket tirsdag og 
torsdag ettermiddag kl. 16.00 – 18.00. I 2018 ble tilbudet redusert til kun torsdager, da utlånet stort 
sett skjedde på torsdager. LIONS Kvitsymra og Frivilligsentralen bemanner UtstyrsArena`n.  

Flyktningefadder 
Det ble i prosjektet økt bosetting og inkludering opprettet en fadderordning. Den skulle erstatte 
flyktningeguider. Det ble i 2017 kjørt kampanjer for å verve Gausdøler til å ta rollen som fadder. Det 
ble i samarbeid med Røde kors organisert temakurs i flerkulturelt arbeid. Kurset måtte avlyses pga få 
påmeldte. Det ble i 2017 foretatt åtte koblinger med flyktningefaddere. I 2018 ble det ikke gjort noen 
koblinger, da Gausdal kommune ikke har mottatt flyktninger.  

Aktiv i 100 
Et tilbud er for alle voksne, som har fri på mandag formiddag og som har gått litt turer før. 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.   
 

 
 

 
Frivillige oppdrag 
Matpakking 
Tre pakkere møtes hver torsdag ca. kl. 7.45 på Forsettunet. De pakker porsjonspakninger med 
middagsmat i kjølebager. 
 
Matombringing 
Seks matombringere kjører ut maten til hjemmeboende eldre/funksjonshemmede i Gausdal. 
De har også med seg avkryssingsliste for neste ukes meny, som oppsummeres og leveres kjøkkenet. 
Fire sjåfører starter ruten sin på Forsettunet kl. 9.00: 
Bødal – Espedal, Forset, Østre solsida og Østre baklia. 
Maten bringes av ansatte ned til Follebutunet, slik at den er klar for utkjøring kl. 9.15. 
To sjåfører deler Follebu mellom seg. 
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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. 

Handletralle bofelleskapet Forset 
Ble avviklet i 2017 da det var et lite brukt tilbud.  

Sittedans Forsettunet 
Det er Seniordans Norge som har et lett tilgjengelig program for alle som har lyst til å bevege seg i 
samdans selv om en ikke lenger kan ta føtter og dansegolvet i bruk. En frivillig har gått kurs og er 
instruktør for sittedans på Forsettunet en gang annen hver uke. Instruktøren har med seg en frivillig i 
tillegg. Det ble i 2018 startet opp sittedans på Follebutunet. Etter en prøveperiode ble det avsluttet 
da frivillige opplevde at beboere var for dårlige til å være med og oppmøtet var lite.  

Besøksvenner 
Besøksvenner er en ordning som i utgangspunktet kom i gang gjennom Røde Kors. Det har tidligere 
vært kurs for besøksvenner. Slik det fungerer pr nå, så melder de som trenger besøksvenn, 
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 gjort ni nye 
koblinger i 2017. I 2018 er det gjort fire nye koblinger.  

Ledsagertjeneste 
Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende og beboere på institusjonene, som trenger følge til lege, 
tannlege eller sykehus. I 2018 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. 
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Sangere Forsettunet 
Fem sangere er på Forsettunet hver fjerde tirsdag og bidrar med sang, musikk og sosialt samvær for 
beboere. Hver fjerde tirsdag 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 tirsdag 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 på onsdager er det en fast frivillig som stiller. På andre arrangementer brukes 
frivillige til kaffekoking og servering, også i samarbeid med andre (ungdomsklubben, Mental helse, 
kulturskolen og biblioteket).  

Medhjelpere ved arrangementer 
Praktisk hjelp ved ulike arrangementer. Eksempler på arrangementer i 2018: DKSS, foredrag og 
skøytekveld. 

Utlånere Utstyrsarenaen 
Frivilligsentralen har ansvar for å ha vakter til UtstyrsArena`n en dag i uka. Åtte personer har hatt 
ansvar for dette gjennom 2017 og 2018. 

 

For de frivillige 

«NYTT» 
Det er sendt ut nyhetsbrev til alle frivillige fire ganger i løpet av 2018. «NYTT» inneholder 
informasjon om hva som skjer på Frivilligsentralen og arrangement i regi av DKSS. 

Møter for de frivillige 
 20. mars 2018 var alle frivillige invitert til frivilligmøte, der det ble orientert om aktiviteter og 

tilbud, samtaler og sosialt samvær. 14 frivillige møtte.  
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 Høsten 2018 ble det ikke arrangert temasamling, slik som det pleier. Samlingen ble utsatt til 
2019.  

 Høsten 2018 inviterte Frivilligsentralen alle frivillige til Frivilligkaffe en fredag i måneden, 
etter forespørsel fra frivillige. Samlingen er uformell, med fokus på det sosiale. Det var 
mulighet for å ta opp ulike temaer og problemstillinger de frivillige opplever i sine oppdrag. 
Tilbudet var lite brukt, og tilbakemeldingene var at det ikke var behov for en slik samling. 
Med bakgrunn i dette vil denne møteplassen ikke bli videreført.  

 

Sommertur 
Sommertur og julebord skal være en kompensasjon for de frivilliges innsats. Sommerturen 2018 gikk 
til Lom. Der det var omvisning på Fjellmuseet og muligheter både for å besøke stavkirken, bakeriet og 
steinsenteret. På turen hjem ble det stopp på Ringebu hos Annies der det ble servert middag. 40 
personer deltok. 
 

 

 

Julebord 
Julebordet for 2018 ble holdt 22. november i Østre Gausdal Prestegard. 43 personer deltok.  
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Den kulturelle spaserstokken 
 
Gausdal kommune fikk tildelt kr. 38.054,- til bruk i 2018. 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 2018 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 


