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STYRET:
Bente Sperlin leder vara: Marit Roxrud Leinhardt Ås kommune
Randi Brækkan nestleder vara: Aina Sollie Redd Bama Ås
Mette Figge medlem vara: Bente Sneis Nordby frivillige
Per R K Killingmo medlem vara: Hanne Støkken Kroer 4H
Inger Johanne Hoftun medlem vara: Eva Moe Johansen Åssanitetsforening
Ivar Ekanger medlem vara: Rubina Mushtaq Kommunestyret
Unn Hegg medlem vara: Birgit Gullerud Lions Club Eika

STYRETS ARBEID:
Antall styremøter i 2013: 4
Antall årsmøter i 2013: 1 årsmøte
Antall saker behandlet i 2013: 11

VALGKOMITE:
Ole Ludvik Kleven, Ås
Jørgen Skatter, Kroer
Tone Strindin, Nordby

DAGLIG LEDER:
Tone Merete Eng

Medarbeider (fra agugust -)
Adriana Ulland

EIER:
Ås kommune
Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften.

KULTURDEPARTEMENTET (KUD):
Frivilligsentralene i Norge mottar økonomisk støtte fra (KUD) som yter 60% av
finansieringen til frivilligsentralene. Departementet vil presisere at det fra og med 2009 er
endrede krav til rapport fra frivilligsentraler med fast årlig tilskudd. De vesentligste
endringene er som følger: Frist for rapport og søknad om statsmidler til etablerte
frivilligsentraler er 30. juni. Rapport og regnskap skal være undertegnet av virksomhetens
styre/ledelse når det sendes departementet, mens søknad sendes på elektronisk skjema. Krav
om at rapporten skal inneholde oversikt over antall frivillige og årsverk er fjernet. Rapporten
skal inneholde en kort omtale av aktiviteten i forhold til formålet med støtten og de krav som
er trukket opp i brev om tilskudd.

ADRESSE:
Ås Frivilligsentral
Tunveien 2

Årsmelding2012 ToneEng
Telefon: 64 96 22 36 Mobil: 959 39 674
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Bakegruppe på institusjon
Bakergruppen på Moer Sykehjem har nå holdt på i 6år. Hver 14. dag

e kommer damene til Moer og skaper masse hygge og god stemning.
,' Både beboerne og ansatte er glade som får besøk. Og det dufter

— virkelig godt av nybaksten på avdelingen. En stor takk til disse flotte
damene som stiller trofast opp og gleder både beboerne og de ansatte.

Håndmassasje på institusjon
Tilbud om håndmassasje til beboere i institusjon. (januar - juni)
Et tilbud på Moer sykehjem, i samarbeid med Aktivitetsavdelingen
og avdelingene generelt.

Strikkekafe på Ås stasjon
Et samarbeid med Follo Futura
Det er strikkekafe på stasjonen hver mandag fra 12 —14. En frivillig

' tar ansvar for dette.

Kaffe og te er gratis fra stasjonen. Det er fra 6 - 10 personer hver
gang.

Frokostklubb
Hver onsdag inviterer Frivilligsentralen til frokost på D6 i Ås
sentrum. En frivillig drifter tilbudet. Ca 10 personer deltar på
frokosten.

«Hått kan eg gjera for deg»-aksjonen. UMB-studenter.
En lørdag hver høst, tilbyr studenter fra UMB sin hjelp til de som

` e: måtte trenge det. De vasker vinduer, passer barn, raker i hagen.. Et
populært tiltak.

Mobil: 959 39 674
wwwasfrivilligsentral.no
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av å. g Omsorg for andre
Z“Ã_, Ås ungdomsskole har et valgfag «omsorg for andre» - en hel klasse
7 ' med elever er utplassert i frivillige oppdrag hver mandag i to timer.

'I . """"* l Noen ønsker også å bidra ut over dette der de er, og dette gjør de på
'm J‘ ‘ A fritiden. Et utmerket sett å få ungdom til å forstå viktigheten av

', ~ " frivillig innsats. Tone Eng deltar som lærer hver mandag i dette faget.

Kulturminnesti
Et samarbeid mellom Ås historielag, Vi over 60 Holstad og
Frivilligsentralen i Ås.
Prosjektmidler kr 150.000 søkt via Sparebankstiftelsen, Vi over 60 mottok

disse i 2013. Ås kommune bidrar med det samme beløpet.
Prosjektgruppen er godt i gang med oppgradering av stier, grunneiere
deltar i alt arbeidet. Informasjonsplakater, samarbeide med ungdomsskole
og teknisk etat fungerer utmerket. Skolemateriell utarbeides.

Petanque-bane
«Vi over 60 Holstad» og Frivilligsentralen har meldt til Ås
kommune at det er et ønske med bane i sentrumsnært område —
for sosialt samvær og fysisk aktivitet. Ås kommune er
imøtekommende for dette. Område for dette er utpekt og midler
søkes. Pensjonistene har fra før en svært aktiv gruppe, men
ønsker å utvide og tilby andre å delta. Frivilligsentralen i Ås
søker stadig å legge til rette for god folkehelse i alle aldre.

     
   

Tur med hund for personer med demens
l samarbeid med Antrozoologisenteret er det gjennomført kurs i å
utdanne frivillige med hund, slik at de kan gå tur med personer
med demens. Prosjektet er spesielt beregnet for unge
hjemmeboende demente, - for påfyll av inntrykk og trim, og som
en frisone for pårørende slik at de kan få litt egentid.

f Formidlingstjenesten
j Ås Frivilligsentral setter den som trenger hjelp, i kontakt med den

som kan hjelpe. Hagearbeid, sjekke brannvarsler, hente medisin på
apoteket, snømåking etc. 

Årsmelding2012Tone Eng
Telefon: 64 96 22 36 Mobil: 959 39 674
E-post: “y ‘. « _ - wwwasfrivilligsentral.no

Side 4 av 9



ks \

\—.\u\l\\.}-\‘=
"£u1“‘

Følgesvenn:
g En følgesvenn stiller opp for de som ikke klarer eller ønsker å være

g alene i situasjoner som legebesøk, sykebesøk, frisørtime, handling og
T' i etc.

Gratis utlån av snøfresere, henger, hekksaks og refleksvester

Nå frivillige utfører arbeid for andre kan de låne snøfresere (en i Ås og en på Nordby),
henger, hekksaks og refleksvester av Ås Frivilligsentral.

‘ I'
.3,

 
  Natteravnene i Ås og Nordby har deltatt på informasjonsmøter

på skoler ved oppstartsmøte for nye foreldre. Har et svært godt
V,(_,samarbeid med politiet i Follo, og arrangerte sammen med disse

informasjonsmøte for alle natteravner i Follo og Indre Østfold.
Natteravnene er ute og går hver fredag og lørdag, med kort pause
i de kaldeste vintermånedene. Spesielle samlinger av ungdom
som for eksempel natt til l.mai er en dag natteravnene planlegger

      
  

og yter ekstra innsats.
Natteravnene består av foreldre, pensjonister, unge - ca 300 personer som alle har som
fellesnevner at de bryr seg om hva som skjer i hele Ås. Å være natteravn er sosialt, hyggelig
og meningsfylt. Og viktig.

Nettverksmøter
Ås Frivilligsentral er medlem av Akershus/Follo nettverksgruppe som består av daglig ledere
fra ni frivilligsentraler. Hensikten med nettverksgruppen er å gjøre deltakeme bedre rustet til å
utføre alle de ulike oppgavene og utfordringene i hverdagen. Dette gir verdifull kompetanse.
Daglig leder Tone Eng har vært nettverksleder for denne gruppen, - dette gir samtidig
medlemskap i Basisgruppe. Basisgruppen danner et nettverk fra Tynset i nord, til Buskerud i
sør. Medlemmene i basisgruppen er valgt ut fra Kulturdepartementet for å tilrettelegge for
årlige regionskonferanser for samtlige sentraler hver høst.

Servicekontor for lag og foreninger i Ås kommune
Ås Frivilligsentral er servicekontor for lag og foreninger som ønsker.
Vi kan være behjelpelig med å søke tilskuddsordninger, aktiviteter, og legger til rette for
samarbeid med lag/foreninger og Ås kommune.

Årsmelding2012ToneEng
Telefon: 64 96 22 36 Mobil: 959 39 674
E-post: lrixàllígu .:~.Lv.mzamsm-,z;;» www.as.frivilligsentra1.no
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Ved-gruppen
Ås Frivilligsentral har i samarbeid med ”Vi over 60-Holstad etablert ved-
gruppe. Målet er å skape et sosialt fellesskap for voksne karer, og
produsere ved og gi veden til befolkningen i Ås som trenger det.

Nesten 1000 sekker ved ble gitt oss i gave fra disse flotte frivillige.
Sekkene ble kjørt ut til mottageme arbeidsgruppa i Nav, en flott innsats
derfra også!

Sorg-grupper

Sorg og omsorg i Follo tilbyr sorggrupper for alle aldersgrupper,
bam, ungdom, voksen. Det tilbys gruppe for foreldre som har
mistet barn, og det tilbys også grupper for de som har gjennomgått
skilsmisse. l 2012 ble det gjennomført en rekke grupper innen
nevnte kategorier. Tone Eng er nestleder i Sorg og omsorg.

For å heve kompetanse rundt sorg, inviteres det hver vår og høst til faglig seminar for alle
interesserte i Folloregionen.

Sorg omsorg Follo har utført sitt arbeide i over 20 år, og arbeider også for at det skal etableres
et sorgstøttesenter i Follo-regionen, - behovet for dette lokalt er stor.

4 TV-aksjonen 2013
Ås Frivilligsentral koordinerte TV-aksjon sammen med
kommunekomiteen. De 200 frivillige bøssebæreme gjør den viktigste
jobben. TV-aksjonen 2013 samlet inn penger til prosjekter i
Nasjonalforeningen for folkehelse.

Babysang

En frivillig gjennomførte Babysang for hjemmeværende med
spedbam. Dette gikk over 8 uker. 6 mødre og bam deltok. Piano
og lek! Babysangen ble holdt v Dr Sødringsvei nr 8, og beboerne
der ble invitert inn så de kunne se på babyene og synge litt med,
de koste seg!

Matkurs for mannfolk!

Frivilligsentralen og Frisklivsentralen arrangerte i samarbeid et
matkurs for menn. Vi lånte skolekjøkkenet på Rustad skole. Alle
møttes tre mandager - og fikk enkel innføring i matlaging. Det var
mye humor og et godt arrangement!

Årsmelding2012 Tone Eng
Telefon: 64 96 22 36
E-post: 2 . .
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Juleaften for enslige

.~- V Vi lånte D6, og inviterte tiljuleaften. Frivillige pyntet og ordnet,
' K l juletre ble levert - og frivillige tok ansvar for selve kvelden. 26

, '' i: " i påmeldte - men det kom bare 16. Maten var god og det ble sang
.i V-_n“__ ogjulemusikk fra flygelet. Det må nedlegges stor innsats for å
‘7‘-’''%‘‘~\ tilby et slikt arrangement, både i forkant og etterkant. Dette må

vurderes ihht jul 20 l 4.

Face book

Ås frivilligsentral valgte å bruke facebook som en ny kilde for kontakt med
innbyggeme, dette har vist seg svært effektivt! Vi legger ukentlig ut en rekke
tiltak, for å informere om vår hverdag og hva vi kan tilby. På denne måten får
vi også dekket noen hjelpebehov. 

Lag og foreninger som tidligere lånte lokaler

Grunnet plassering av Frivilligsentralen ved sykehjememt, kan vi ikke lenger låne bort lokaler
til små lag og foreninger som trenger et sted å være for å utføre sin frivillige innsats og
bidraget de ønsker å yte overfor sine medlemmer.

Media

Vi har hele åretjobbet tett med media når det har vært viktig å formidle saker. Samarbeidet
har vært godt både med Ås Avis og Østlandets Blad. Media er en av grunnene til at tiltakene
våre blir godt belyst til innbyggeme i Ås. Både det som skal skje, og det som har skjedd.

Lokaler for F rivilligsentralen

Frivilligsentralens kontor ble flyttet til Moer sykehjem høsten 2012.

Dette var å anse som en midlertidig løsning.

Det søkes å jobbe for samlokalisering med Frisklivssentralen sentralt i Ås sentrum.

Kommunestyret i Ås fremla forslag om å søke å finne større og egnede lokaler nærmere
sentrum - desember 2013.

Kulturdepartementet har et mål om at alle frivilligsentraler skal være en møteplass, et sted
man skal komme innom og delta i aktiviteter, møte andre og skape mestring og deltagelse i
lokalsamfunnet.

Frivilligsentralen i Ås har i alle år jobbet for at dette skal bli en realitet.

Det er tydelig at de kommuner som legger til rette for en type «Frivillighetens hus» får en helt
annen ressurs i sin frivilligsentral, enn det vi har for eksempel her i Ås.

Kulturdepartementet melder at det ikke er en god løsning å lokalisere frivilligsentralen på et
sykehjem, muligens eneste i Norge som har en slik plassering. Etter flytting av kontor til

Årsmelding2012 ToneEng
Tdefim:64962236 NkmH:95939674
E-post: ._ . www.as.friv'illigsentral.no
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sykehjemmet, ser man at antall besøkende går sterkt ned, i en periode da andre
frivilligsentraler melder om meget stor pågang i antall nye frivillige og nye aktiviteter som
innbyr alle aldersgrupper til egne eller felles tiltak.

Det gode samarbeidet mellom Ås frivilligsentral og Frisklivssentral må nevnes, vi jobber
sammen for et godt tilbud for felles deltagere, innen folkehelse og hverdagsglede.

Det er utarbeidet et prosjektnotat for felles lokaliseringsprosjekt.

Ekstra ressurs

I august ble det ansatt en medarbeider, arbeidstrening via Nav.

Dette er en ordning som fungerer utmerket, da det er stor grad av selvstendighet og forståelse
for arbeidet en Frivilligsentral må utføre. Personlig egnethet er svært viktig egenskap i denne
rollen.

Med en ekstra medarbeider i Frivilligsentralen kan vi vise hva vi virkelig kan få til med flere
ansatte. I denne perioden har graden av antall nye frivillige steget betraktelig. Nye tiltak og
møteplasser har sett dagens lys, og det er større ut utvidet kontakt med allerede eksisterende
frivillige i vårt nettverk.

Av hennes arbeidsområder og ansvar nevnes: leseombud og trillevenn ved Moer sykehjem,
frokostklubb, leksehjelp, språkkafe (innvandrere lærer norsk, pedagogisk bra opplegg),
babysang, yoga, utdeling av ved, utdeling av sand - og ikke minst verve mange nye frivillige
til tiltak i frivilligsentralen, og ha kontakt med frivillige.

Hun går kurs gjennom Verdighetssenteret i Bergen, og har prosjekt med musikk for personer
med demens, i samarbeid med demenskoordinator. Hun gjennomfører en rekke møter ute i
felten, og har gjennomført en rekke intervjuer i lokalavisene alene.

Noen av våre samarbeidspartnere:

Frisklivssentralen i Ås, Vi over 60 Holstad, Nav, Ås Sanitetsforening, Midtgard ungdomshus,
Politiet i Follo, Bjømebekk asylmottak, Ås ungdomshjem, Ås ungdomsskole, UMB, TV-
aksjonen/ demenskoordinator, Antrozoologisenteret, Ås pensjonistforening, D6

2013
Dette var året 2013 i Ås frivilligsentral i store
trekk, - her er Adriana og Tone flankert av noen
av våre nye frivillige, Astrid og Jens, som ønsker
å bidra i hverdagen med sine prosjekter.

“ Virksomhetsplanfor 2014er i god drift! 
Årsmelding2012ToneEng
Telefon: 64 96 22 36
E-post: ‘i
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