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ÅRSMELDING 2015                              

 

Land Frivilligsentral ble stiftet som en forening den 30. juli 2010. En forening er en selveiende  

institusjon med medlemmer. Det har i 2015 vært jobbet med retningslinjer for medlemskap.  

Frivilligsentralen har blitt fem år, og har nå blitt et positivt begrep for lokalbefolkningen. Antall 

besøkende har økt på omtrent alle våre aktiviteter.    

Styret. 

Leder: Fred K. Sørensen    Frivillig 

Nestleder: Brit Nyborg      Røde Kors                     Vara:  Liv Jorunn Solum        Røde Kors 

Jens A. Mørch                     Frivillig                   Vara:   Åse Raa                       Frivillig              

Peggy Briskodden              Frivillig                              Vara: Eva Røise                      Frivillig   

Odd Kåre Olsby                   Pensjonistforeningen       Vara:  Solveig Solum             Frivillig 

Harald Amlien                     Frivillig                              Vara: Kolbjørn Haug              Frivillig 

Jon Odden                            Frivillig                                Vara: Rune Selj                      Frivillig                                                                    

 

I løpet av 2015 har styret holdt 9 styremøter og behandlet 81 saker. 

Styreleder og flere av styrets medlemmer har deltatt som frivillig på mange av sentralens 

aktiviteter. Oppgaver som blir pålagt og fordelt mellom styremedlemmer er; deltagelse på 

seminar for å utvikle felles forståelse for hva styrearbeidet innebærer, for den enkelte og for 

styret som helhet. Samtidig må en fra styret delta på regionkonferanse, og ellers er det 

hyggelig at styremedlemmene har mulighet for å stille på aktiviteter og arrangement i 

frivilligsentralens regi.  

                                                                                                                                                                               

Lokaler. 
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Frivilligsentralen disponerer fortsatt ca. 150 m2 i Huserbygget, hvor vi har fått en trivelig 

møteplass med kjøkkenkrok og kontor. Denne kontrakten er i år fornyet med 3 år. Vi deler 

kjøkken, inngang og toalett med EFG.                                                                                                                      

Vi er i dialog med kommunen om mulige fremtidige lokaler.  

Utleie av våre lokaler: Søndre Land Røde Kors leier vårt lokale på årsbasis. Ellers har sentralen vært 

leid ut til konfirmasjon, Seniordanserne og matservering for Hov Musikkorps. Søndre Land 

demensforening har hatt flere arrangement her og Folkeakademiet Land holdt sitt store 

arrangement med Oddgeir Bruaset her.  

Ansatte. 

Marit Hultmann er ansatt som daglig leder i 100 % stilling ved frivilligsentralen. Vi har en frivillig 

kontorhjelp ca. 8 – 10 timer fordelt på to til tre ganger i uka med dekking av reiseutgifter og en 

person som vasker frivillig en til tre ganger i uka.   

        LAG LIVSBUDSJETT.  REGN MED REVISJON,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VRAK VONDE VENDINGER, SUMMÈR SOLSIDENE.                                                                                                                                             

Økonomi:                                                                                                                                                       

Regnskapet er ført av kommunens økonomiavdeling ved Steffen Rudsengen.  

Regnskapet viser en samlet inntekt på kr. 931 755,- og en samlet utgift på kr. 913 484,- som gir et 

overskudd på kr. 18 618,-. 

Visjon: 

Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige 

organisasjoner og det offentlige, og for utveksling av ubetalte tjenester i Søndre Land Kommune. 

Målsetting: 

Frivilligsentralen skal være aktiv formidler og koordinator av frivillig innsats og et møtested for 

mennesker i hele kommunen. Det skal være et supplement til offentlige tjenester. 

Aktiviteter: 

Aktivitetene er gjennomført i henhold til målsettingen i årsplan, og de fleste har hatt økende 

oppslutning. Sjakktilbudet ble dessverre nedlagt i desember etter lav oppslutning.   

FASTE AKTIVITETER: 

Mandager: Leksehjelp for barne- og ungdomsskolen, fra høsten 2015. Våren 2015 ble tilbudet gitt 

til stor- og ungdomsskolen. Vi har hatt 1 frivillig som har vært fast på leksehjelp frem til 

1. november, 1 som har vært leksehjelper hver mandag i hele høst og 3 personer som 

har alternert de to siste månedene. Dermed har det i hele høst vært 2 frivillige hjelpere 

på leksehjelp.   

 Klubb for Menn ble startet opp i september i år annenhver mandag fra kl. 18.00 – 20.00. 

Vi hadde 2 frivillige som alternerte på ansvar. Det kom på det meste 3 personer. I 
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november valgte vi å legge tilbudet på is til januar 2016, da våre frivillige også meldte 

forfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tirsdager: Strikkekafè har blitt tilbudt annenhver tirsdag i like uker både vår og høsthalvåret. 

Tilbudet styres av initiativtakerne, og det er fra 2 – 8 deltakere hver gang.  

 Onsdager: Tur på onsdager. Fra 4 – 14 deltagere benytter seg av en felles gåtur før de kommer på 

Landingsplassen. Dette tilbudet fungerer fint. Noen går lang, og noen går kort tur. Men 

det viktigste av alt – ingen behøver å gå alene.   

                                           

                     Landingsplassen – vaffel og kaffesalg. Dette er det tilbudet som har flest besøkende, og 

vært med helt siden starten. 25 - 45 besøkende fast hver uke. 9 frivillige har hatt 

ansvar for vaffelsteking og kaffekoking gjennom hele året.                                                                                                                                                                                                                                            

Vi har prøvd å ha et temamøte i måneden. Dette har fungert bra med god oppslutning. 

I februar valgte vi bort tema, da vi fikk besøk av Ørnulf Holthe fra Gluntan onsdag 2. 

februar på kvelden. I mars hadde vi besøk av Liv Jorun Solum fra Røde Kors 

besøkstjeneste. Flott å høre om at det positive de jobber med. I april hadde vi besøk av 

Åse Raa og Marit Amlien fra Søndre Land Demensforening. Tone Myskja besøkte oss 

også i april med informasjon om årets ved - skulptur. Hun ønsket samtidig hjelp av 

dyktige folk til å la ved til skulpturen. I mai avlyste vi fysioterapi og eldremosjon med 

Ingrid Barrett , men vi vil tilby temaet senere.  Det ble et ekstra tema med Henning 

Svendsen, som viste bruk av Dukaboks. Viktig informasjon om hvor enket det er å 

koble data opp mot tv. Tv for visning var lånt av Elkjøp. Vi avsluttet vårhalvåret i juni 

med besøk av Arne Sandsengen som fortalte om sin oppvekst på husmannsplassen 

Steinslien i N. Østbygda under krigen, og de første etterkrigsåra.   

                                           

 I september skulle vi hatt besøk av Åge Bjerke fra Blå Kors på Hadeland, men han vil 

besøke oss i 2016. I november hadde Landingsplassen besøk av Beate Irgens og Evara 

Stavem, som fortalte om sin oppvekst i Nordland og Finnmark under 2. verdenskrig. Det 

var en tøff tid de opplevde da. I desember sløyfet vi tema dag da vi hadde besøk av Arne 

Mørch og » Minnenes melodier» onsdag 2. desember på kveldstid.  
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Odd Hølen, vår faste Quizgeneral har bidratt på Landingsplassen med god og 

underholdende quiz 10 onsdager. Kun august måned som ikke hadde tilbudet. Det er 

like populært hver gang.  

Vi har i år også hatt åresalg den siste onsdagen i mnd. Vi har fått inn kr 22 918,- til 

frivilligsentralen på dette. Dette gir kjærkommen inntekt til vår drift.                                                              

Lunsj tilbys en onsdag i måneden. Dette tilbudet trekker mange besøkende, og vi har 

hatt opptil 45 innom på lunsjene. En frivillig har hatt ansvar for vår månedlige lunsj.  

                  Dataprat har siden februar til oktober 2015 blitt tilbudt på sentralen hver onsdag fra kl. 

13.30 – 15.00. Antall besøkende tok seg opp, da tilbudet ble tilgjengelig på onsdager. En 

frivillig tilbyr individuell hjelp til de som ønsker. Fra oktober har tilbudet vært tilgjengelig 

annen hver onsdag i like uker, da etterspørsel ikke er like stor lenger. Den frivillige tar 

også på seg datahjelp hjemme der det trengs hjelp med en stasjonær PC.  

 Turer med Landingsplassen:17. juni gikk turen igjen til Nordre Østbygda, hvor vi først besøkte 

husmannsplassen Steinslien med Jan Arne Sandsengen som guide.  Ca. 30 deltagere 

deltok på turen. 20 av dem var med på turen til Steinslien i regnvær, og de 10 andre 

hadde en koselig stund på Presterud forsamlingslokale, Deretter var alle samlet til mat, 

kaffe og kake på Presterud. En trivelig dag for alle deltagere.                                                                                                         

   26. august reiste 41 deltagere med buss over til Hedemarken, Helge Røyne som sjåfør. 

Første stopp var Prøysen museet med besøk i både det nye og gamle Prøysen 

bygningen. Der fikk vi også servert kaffe og kringle. Deretter plukket vi opp guiden Lars 

som tok oss med på en guidet tur Helgøya rundt. Vi var også innom Toftes Gave, hvor til 

sammen 3000 gutter fra 10 år og oppover opplevde noen fryktelige år med sult og 

isolasjon. Institusjonen ble nedlagt i 1949. Turen ble avsluttet med treretters middag på 

Grande hvor nydelige elgkarbonader ble servert, før bussen vendte snuta hjem til 

Søndre Land. Det ble en flott tur hvor deltakeravgift for hele turen ble kr. 350,-.  

Torsdager: Sang og bevegelse en gang pr. mnd. på Hovli Sykehjem. Dette er et tilbud som 

beboerne setter stor pris på. Tilbudet gis i første og annen etg. på sykehjemmet. Vi har 

samlet alt fra 6 – 20 beboere i hver etg. Erland Jensen har gjennom hele året vært daglig 

leders makker. Dette fungerer veldig bra til glede for beboere og oss.   

                                                                                                                                                                   

Knerte - Treff for småbarn og foresatte er et samarbeid med helsestasjonen. Treffet har 

vært tilbudt hver torsdag fram til 1. oktober. Deretter har vi valgt å tilby det annen hver 

torsdag i like uker. Da alternerer Knerte treff og babysang på tilbud.  Vi ser at dette gjør 

at flere igjen bruker Knerte – Treff som tilbud. Chattegruppa er og godt brukt.  

Foreldrene selv styrer denne aktiviteten.                               
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Natteravnordningen: Mange foreldre stiller velvillig opp på fredagskveldene og gjør 

sentrum trygt for kommunens ungdom. Frivilligsentralen organiserer ordningen. Vi ser 

at det stadig blir vanskeligere å få foreldre til å engasjere seg som natteravn. Vi bruker 

en del ekstra tid på å få tak i ravner.  Dette året har vi hatt ca. 100 nattravner ute og 

gått. Det er fire nattravner ute hver fredag, så alle har gått flere ganger.   

ANDRE AKTIVITETER:                                                                                                                                                                   

I løpet av året har Frivilligsentralen enten alene eller sammen med andre organisasjoner 

og foreninger arrangert aktiviteter.  

Aktivitetsdag for skolestartere på Vassendlandet.  

                                                          

                  Tilbudet ble sendt ut til alle barnehagene. Veldig god respons. Vi hadde 63 skolestartere 

og 13 ansatte som takket ja til tilbudet. Samtidig hadde vi 17 frivillige som gruppeledere, 

aktivitetsledere, matansvarlige, 2 bussjåfører og 2 betalende aktører. Kommunen bidro 

med 1 brannmann og 1 aktivitetsleder. Vi gjennomførte aktiviteter som hundespann, 

hinder, hest og kjerre, vannstafett, førstehjelp, luftgevær, fisking og femkamp. Bare 

positive tilbakemeldinger. 

                                                     

Aktivitetsdager for elever i barneskolene: For fjerde år er dette et tre dagers tilbud med 88 

påmeldte på Vassendlandet. Vi hadde i år 24 på venteliste. 5 av disse fikk være med, 

enten alle tre dager eller to av dagene.  Vi tilbød alt fra energikamp, fisking, 

kanopadling, hundespannkjøring, førstehjelp, brannslukking, lek fra Eritrea, 

leirdueskyting, luftgeværskyting, stafetter, hinderløype, smulteringbåtbygging mm. De 

yngste hadde også toving, sansing, fuglekassebygging og vannstafett. For første gang 

hadde de eldste en dag på Golfbanen med aktiviteter og turnering. Dette var veldig 

populært.  Det var et flott samarbeid med Wolla, Kommunen, enkelt personer og lag og 

foreninger. 40 frivillige fra pensjonister til ungdom deltok og vi hadde 4 kommunale 

hjelper.  De fleste aktører stilte som frivillig, eller med en liten kompensasjon for utstyr.  

Vi kunne tilby mange flotte aktiviteter, og bare blide og fornøyde unger og foreldre. 

Kommunen var også behjelpelig med frakting av utstyr, samt hjelpere til aktiviteter og 

beredskap.   
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Aktivitetsdag for skolestartere og dager for elever i barneskolene vil bli gjentatt årlig. Det krever 

god hjelp av frivillige, lag og foreninger, kommune og stat. For å gjennomføre dagene, er 

vi helt avhengig av eksterne midler.  

Deltagelse på Folkehelsekonferanse i Oslo 28. oktober. Der var våre aktivitetsdager valgt som et av 

abstraktene. Roger Vestrum var min makker i en 15 minutters presentasjon med mange 

bilder og litt informasjon. Vi følte at vi traff temaet som i 2015 var friluftsliv og 

frivillighet.  

Juleverksted for elever i barneskolen ble tilbudt 6. desember for første gang i år. Vi hadde 49 

påmeldte, men ca. 35 deltakere. 8 frivillige bidro til et tretimers verksted der det ble 

bakt pepperkaker, laget kort, nisser, engler mm. Positive tilbakemeldinger.  

 Temakvelder: I år har vi ikke gjennomført temakvelder, men vi har tilbudt to sang- og musikk- 

kvelder. Onsdag 2. februar hadde vi besøk av Ørnulf Holthe fra Gluntan og onsdag 2. 

desember hadde vi besøk av Arne Mørch med «Minnenes Melodier». 2. februar hadde 

vi nesten 30 besøkende innom, men 2. desember var vi snaut 10 deltakere. Begge 

tilbudene hadde åresalg og vi fikk til sammen inn kr. 2 650,- på åresalg. Siste 

arrangementet gikk i minus.  

Hyggekvelder for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Vi tilbød tre hyggekvelder og et 

julebord. Grillfesten i mai måtte avlyses da få meldte seg på. Frivillige(4-5) fra sentralen 

samt ledsagere fra boligene har stått for gjennomføring av tilbudet.  På julebordet var 

det 40 påmeldte.  

                                         

Kveldssamlinger for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne: Vi har gjennomført tre kvelder  

med veldig god respons. En av kveldene ble avholdt på Vassendlandet med grilling. 

Påskekos ble avlyst pga for liten deltagelse.  Til jul arrangerte vi igjen juleverksted.  En 

frivillig har ansvar for tilbudet i samarbeid med flere andre frivillige.                   

Seniorfester på ungdomsskolen: Dette året har det vært holdt en vårfest 16. april og en førjulsfest 

12. november. Dette er et samarbeid mellom Ungdomsskolen og frivilligsentralen. Det 

er tiende klasse restaurant og matfag som står for tilbereding av maten og 

gjennomføring av festen.  Dette har vært særs vellykket. Nydelig mat og fornøyde  
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                  gjester. Begge festene har vært fulltegnet, og med venteliste.  Kulturskolen har 

underholdt oss og Lausgarda Trekkspillklubb har spilt opp til dans på begge festene.  Vi 

har nå gjennomført 9 fester. 

     Allsang på Hovli: Vi har gjennomført en sommerallsang og en juleallsang. De dyktige musikerne 

Øystein Wang og Jens Mørch (Sølveguttene) har vært mine makkere.  Stor oppslutning. Like 

vellykket hver gang. Til sammen har vi gjennomført 9 allsangtilbud siden 2011. 

                                                              

 Ved økonomisk bistand fra Søndre Land pensjonistforening og kulturkontoret tilbød vi også 

2 minikonserter på Hovli på dagtid med Ørnulf Holthe 2. februar. Flott å se hvordan Hovli`s 

beboere koser seg med gamle kjente og kjære sanger. Dette fikk vi til, da vi bestilte en 

pakke av Holthe.  

                                                

       Busstur for kommunens eldre: I samarbeid med lag, foreninger og politiske partier kunne vi tilby 44 

deltagere busstur til Torbjørnrud hotell på Jevnaker med nydelig middag og underholdning 

av daglig leder fra Jevnaker Frivilligsentral. Vi hadde deltager fra sykehjemmet, 

eldresenteret, dagtilbudet og hjemmeboende. Helge Røyne stilte frivillig opp som 

bussjåfør. Positive tilbakemeldinger.  

        Samarbeid med barnehagene: Hov barnehage har ikke hatt besøk av oss i år. Grettegutua 

barnehage har vært her på førjulsbesøk og pyntet juletre, samt en liten kosestund med 

julefortelling, pepperkaker og saft. Vi har også Luciabesøk fra Grettegutua barnehage.         
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TV- innsamlingsaksjonen 17.oktober: Frivilligsentralens lokaler fungerer utmerket som base, og vi 

har to fra brannvesenet som vakt. Regnskogfondet var tema for innsamlingen i år.  

Marianne Konow Og Signe Fløystad Aune var medlemmer fra Norges Naturvernforbund.  

Dessverre klarte vi ikke å gjennomføre skolebesøk pga sykdom i år. Anders Kleven har i 

over20 år vært leder av kommunekomiteen, og er fortsatt god å ha med på laget. Vi 

hadde 18 rodeledere og ca. 80 bøssebærere under gjennomføringa også i 2015. 

                                            

TV – Aksjonskonserten ble det også i år, om i en annen form. Vi inviterte til huskonsert her på 

Frivilligsentralen onsdag 13. oktober med artister bosatt i Søndre Land. Haldor Røyne og 

Mattis Myrland, Kjell Samkopf, Joachim Engeli, Fluberg Mannskor, Birgitte Rosenberg og 

Lars Kristian Evensen og Øystein Wang sammen med Jens Mørch skapte ga oss en 

fantastisk flott opplevelse. Marianne Konow som konferansier skapte en flott ramme 

rundt konserten med faktaopplysninger om regnskogen og fondet. 

Aksjon Turmål: Tur med kjentmann er fortsatt populært. Fra 2 til 32 deltagere på turene. Ser ut 

som turene før sommerferien er de mest ettertraktede. Den nye rundturen i 

Bergegarda, hadde nok flest deltagere i år. Gjennom dette tilbudet, har vi fått god 

kontakt med lag og foreninger i kommunen. Samtidig er dette et godt alternativ til 

Toppturer.  

                                                                     

  Gå`ta banen: Tilbud i samarbeid med Folkehelsekomiteen, Frivilligsentralene  og kommunene i 

Vestre Toten, Nordre og Søndre Land, samt  lag og foreninger. Et stort arrangement 

langs linna fra Eina til Dokka, som skapte mye moro og fikk mange mennesker ut på ski. 

Lag og foreninger bidro til et flott arrangement på hver eneste stasjon langs linna.  Vår 

frivilligsentral har et koordineringsansvar for de mange aktører.  

Bilfører 65 + kurs ble avholdt for 25 deltagere på sentralen i oktober i samarbeid med Statens 

Vegvesen. Påmeldingslista var fulltegnet før ferie, og vi hadde i løpet av oktober folk på 

venteliste til 2 nye kurs. Kurset var gratis, og vi solgte vafler /rundstykke og kaffe for kr. 

30,-. 
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Prosjekt Vassendlandet: Prosjektgruppe bestående av Jan Arne Sandsengen fra N. Østbygda Vel, 

Thomas Sørsveen fra Holmen Vel, Ole Tom Søhagen, Nils Larsen, Anette Sand fra 

kommunen, Fred Sørensen og Marit Hultmann fra Frivilligsentralen jobber for en 

oppgradering av badeplassen Vassendlandet som vi benytter ved våre arrangement. 

Etter søknad til Gjensidigestiftelsen har vi fått tildelt kr. 150 000,- til Grillhytte, 

flytebrygge og oppgradering av gjeldene utegrillplass. Vi ser for oss at alt arbeidet er 

ferdigstilt i 2016. Det ble også i desember sendt en søknad til Opptur Søndre Land om 

70 000,- til hinderløype.  

Tid for Tømmer: Frivilligsentralen har deltatt på planleggingsmøter for Bygdefestivalen og i 

Folkehelsekomitèens arbeid med Helsetorget. Både fredagen og lørdagen bidro vi med 

vaffelsalg. Cato Lunde og hundene hans bidro til mange besøk på lørdagen.  

Utdeling av julematgaver: Frivilligsentralen har bistått Frelsesarmeen Odnes med utdeling av 

søknader så vel som pakking og utdeling av julemat. Våre lokaler ble møteplass, og 

daglig leder la til rette for gløgg og pepperkaker til de som ønsket det.  

Verdensdagen for psykisk helse: Ingen gjennomføring av arrangementet i Nordre og Søndre Land.  

Skjema – En frivillig stiller bistand til hjelp til utfylling av skjemaer.  

Salg av batterier: Frivilligsentralen selger batterier til høreapparat. Dette er et samarbeid med 

Gjøvik og Omegn hørselforening. Vi selger mange brett med batterier i løpet av året, så 

dette er et tilbud vi vil fortsette med.  

Regionsamarbeid: Det har gjennom 2015 vært et regionsamarbeid med Frivilligsentralene i GLT 

regionen og vi ønsket ved dette samarbeidet å løfte frem frivilligsentralene i regionen 

samlet.  Vi har fått 100 000,- fra fylket til dette samarbeidet. Hver frivilligsentral har hatt 

et arrangement hvor de andre sentralene har hatt mulighet til å besøke arrangementet. 

Vi hadde stand sammen på Gjøviks frivilligdag. 

 Frivilligfest på Øverby: Prosjektet ble avsluttet med en invitert fest for alle våre frivillige. Den ble 

avviklet 12. september på Øverby. Flott underholdning, God bevertning og Jens Mørch 

som dyktig konferansier. Fra Søndre Land underholdt Hov Barne og ungdomsteater med 

sanger fra Olsenbanden og Ane Sagbakken og Mona Mellina  Villanueva med sang og 

gitarspill. Vi hadde ønsket oss mange flere besøkende, men dessverre var værgudene 

ikke på vår side.  

Hjemmesida: En frivillig styrer siden, og holder den oppdatert med aktivitetskalender. Hjemmesida 

har blitt oppdatert siste del av desember.  

Facebook: Vi har vår egen side med informasjon. Alle ukas tilbud legges ut der. Vi ser at det gir oss 

positiv tilbakemelding.  

                                     

                               VENNSKAP ER SPRINGBRETT TIL GLEDE 

 

https://www.facebook.com/monamellina.villanueva?fref=ufi
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Frivillige:  

Med alle aktiviteter som frivilligsentralen gjennomfører, har vi over 250 frivillige som har deltatt 

på en eller flere aktiviteter i løpet av året. Henviser til de forskjellige aktivitetene.  Disse har utført 

et meget godt arbeid ved deltakelse i de forskjellige aktivitetene.    

Vi har hatt noen henvendelser om hjelp og bistand til enkeltpersoner. 

Samarbeid med stifterforeningene: 

Vi har hatt et møte hvor alle fem foreningene ble invitert ang. årsplan 2015. Det møtte ingen 

representanter. Vi innkaller til nytt møte når råutkast årsplan for 2016 er på plass.   

Samarbeidspartnere:                                                                                                                                              

Søndre Land Kommune                                                                                                                 

Flyktningetjenesten                                                                                                                        

Handelsstanden                                                                                                                              

Hjemmetjenesten                                                                                                                                           

Hovli                                                                                                                                                                

Opptur                                                                                                                                                        

Kulturetaten                                                                                                                                                                      

Lag, foreninger og enkeltpersoner                                                                                                                                    

NAV                                                                                                                                                                              

Skoleleder                                                                                                                                                          

Barnehageledere                                                                                                                                                                         

Sølve A/                                                                                                                                                                       

Topro A/S                                                                                                                                                   

Ambulansetjenesten                                                                                                                                               

Brannvesen                                                                                                                                                                    

Søndre Land Asylmottak Wolla.  

Søndre Land Frivilligsentral har i 2015 deltatt i: 

Nettverket for Vestoppland                                                                                                                             

Regionkonferanse for daglig ledere og styreledere for region 1                                                                   

Folkehelsekomiteen.                                                                                                                                    

Folkehelsekonferanse sammen med kommunens Folkehelsekomitè.  

    

Utfordringer i 2015 har vært: 

*Fortsatt være nok synlige og få til et godt samarbeid med lag og foreninger                                                                      

*Skape attraktive tilbud for hele kommunens innbyggere.                                                                                     

*Skape arena for flere frivillige.  

Hovedmålsettinger for kommende år: 

* Det vises til årsplan for 2016 
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                                                  TAKK TIL ALLE 

SOM HAR BIDRATT MED FRIVILLIG INNSATS TIL NYTTE OG GLEDE FOR ANDRE. 

 

Som alltid til slutt: 

Å gi litt 

Av alt det                                                                                  

Vi selv 

Har fått 

Det er 

Livets mening                                                          

I stort  

Og smått – 

               

Heljar Mjøen 

 

Hov 16. februar 2016 

 

Styret.                        

 

  Fred Sørensen                 Brit Nyborg                      Jens Mørch                            Odd Kåre Olsby 

  Styreleder                        Nestleder                          Styremedlem                         Styremedlem 

 

                       

                       Jon Odden                       Harald Amlien                     Peggy Briskodden 

                       Styremedlem                  Styremedlem                       Styremedlem 

                                                                                                              

 


