
 
 
 
 
 

 

Referat  
fra møte med frivillige lag og foreninger  

 
Tid og sted: Onsdag 27.04.2016 på Gausdal Arena, Biblioteket 
 
Kjellfrid Flækken ønska velkommen og leda møtet. De involverte i programmet ble presentert.  
 
Kultur generelt 
Torbjørn Furuhaugen: Frist for å melde behov for plass i hallene er 20. mai.  
Øyvind Selnes, Ungdomsklubben: Saniteten serverer mat for ungdommen på onsdager. 
Samarbeid med Nattravnene, som besøker ungdomsklubben. 
Kompetanseheving av ungdom for å kjøre lys og lyd. 
Arne Juel Vangen: Meråpent bibliotek – logg deg inn på biblioteket utenom åpningstid, dvs. åpent 07-
22. Krever signering av kontrakt, og må ha et fysisk lånekort.  
 
Tilskuddsportalen: www.gausdal.kommune.no kontakt Kjellfrid.  
- Arrangement/aktivitetstilskudd – send en enkel søknad. 
- Kulturnett i Oppland – kan tas i bruk av alle som ønsker. 
- Oversikt lag og foreninger: Sjekk info og send evt. endringer om leder/kontaktinfo. 
- Linker til heimeside for organisasjoner – gi beskjed om dette mangler for din organisasjon. 
Kontakt: kjellfrid.flaekken@gausdal.kommune.no 
 
Frivilligsentralen v/Edel Klaape-Aasdal 
Edel er ny daglig leder. 
Har mange forskjellige aktiviteter. Samarbeider gjerne med flere lag og foreninger, deltar gjerne på 
styremøter o.l. hos andre organisasjoner.  
Skal lage ny strategiplan – med repr. for lag/foreninger.  
Kontaktinfo: E-post: edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no Tlf: 922 27 970 
 
Aulestad – Bjørnstjerne Bjørnsons hjem v/Bente Forberg 
50% fagansvarlig for Aulestad og 50% for Bjerkebæk. 
Hele Stiftelsen Lillehammer Museum står bak og drifter Aulestad etter ny organisasjonsmodell. 
Omvisningstilbud: Ordinære omvisninger - Ibsen og Bjørnson hånd i hånd - Skjulte skatter i Bjørnsons 
hjem – ny utstilling i Låven. 
Den eventyrlige historien om BB – barneforestilling. 
Drengestua Kafe m/Weidemann-illustrasjoner, butikk. 
Låven – permanent utstilling om BB 100 m2, varmt rom 200 m2 med utstillinga «Hallvard Blekastad – 
med Norig i Paris» åpnes 22. mai. 
Utstilling i parken v/Forset skole med tema fra nasjonalsangen. «Ja vi elsker-stien». 
Aulestadrunden – åpnes i juni. 
Aulestads Venner (venneforening) – gratis omvisning og egne arrangementer. 
Amfiet står der til bruk for arrangement. 
Jul på Aulestad – salgsutstilling m.m. i 2016. 
Åpent på Aulestad 18. mai – 31. august og helger i september. 
www.aulestad.no 
 
Flyktninger v/Marion Riis 
Bosetting etter vedtak, og oppfølging av voksne i introduksjonsprogram. 
Gausdal bosetter 5 personer pr. år, 8 i 2015, vil bli nytt vedtak (trolig flere) i løpet av 2016. 
Konsert «Black Ice» på Saloon 7null4 – inntektene ble brukt bl.a til årskort på Hunderfossen. 
Samarbeid med Lions om gavekort for litt ekstra til jul.  
Ca. 40 bosatte personer i kommunen nå – vil bli flere. Eritrea og Syria, noen Sudan, Somalia. 
Hvordan kan vi sammen jobbe for dem? 
Ta de med i aktiviteter er viktig for å inkludere bosatte 
Hvor skal de bosettes – kommunikasjonstilbudet er viktig. 
Flyktningeguide – vil kjøre kurs sammen med Frivilligsentralen og Røde Kors hvis det blir nok 
deltakere. 
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UtstillingsArena`n v/Ellen Njaarga, NAV 
Utstyrsbank for at flere skal kunne delta. Alle kan låne utstyr. Gratis. Åpna 16. februar. Skal nå kjøpe 
sommerutstyr – åpning 19. mai. Samarbeid NAV – Lions Kvitsymra – Frivilligsentralen – biblioteket. 
Åpent tirsdag og torsdag 16-18. 12 utlån hittil. Vurderer også brukt utstyr. Vil gjerne ha synspunkter 
med ideer om innhold. 
 
Bøsbrua v/Jon Sylte 
Bøsbrua over Gausa i Follebu forsvant under flommen 2013. Viktig del av turstinettet i Follebu. 
Bygges nå opp att av kommunen. Trearbeidet som dugnadsarbeid sammen med Gausdal jeger- og 
fiskerforening og andre ildsjeler. Åpning i mai/juni (senere bestemt til 18. juni). 
 
Skeikampen Skiarena v/Kristian Nordlunde 
Nesten alle løyper er ferdig bygd, bygd skibru over Skeiselva, stadion, myrer forsterka med 
steinmasser. 
www.skeikampenskiarena.no 
Facebook 
 
Gausdalsdagen 3. september v/Ole Volehaugen, Gausdal Næringsforum 
10 salgsboder som også lag og foreninger kan bruke gratis. 
Påmeldingsinfo er utlagt: www.gausdalnf.no og facebook Gausdalsdagen. 
Sommeråpent 24. og 25. juni – lag/foreninger kan delta her også.  
Juletorget 26. november.  
 
Diverse 

 1.mai korpskonsert Kulturhuset kl.19 

 Ulsrud-sommer hver søndag i juli og Olsokarrangement 

 Meld fra om ledere i organisasjonen. 

 Barneidretten har ønske om felles møte for å drøfte treningstider, kan kommunen kalle inn til 
møte i tilknytning til dette møtet. 

 
 
Referat ved Jon Sylte 
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