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Hamar Frivilligsentral startet opp høsten 1991, og hadde 
offisiell åpning i mars 1992. 

Vi hjelper til med forebyggende og helsefremmende arbeid 
gjennom målrettet samarbeid. Vi hjelper alle mennesker, 
fra de yngste til de eldste, med gratis omsorgstjenester. 
Frivilligsentralen er en hjørnestein i et levende 
lokalsamfunn. En viktig del av arbeidet er nettverksbygging. 
Vi bidrar til å skape lokale møteplasser og legger til rette for 
samarbeid og samhandling for lokal frivillig virksomhet. 
Hamar Frivilligsentral er åpen og inkluderende for alle 
som har lyst til å delta og legge til rette for et mangfold av 
aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger. De frivillige 
arbeider gratis og sparer samfunnet for enorme summer, og 
de gjør en fantastisk samfunnsinnsats som fortjener å bli 
belyst. Vi er opptatt av å samarbeide tett med det offentlige, 
frivillige lag/foreninger og næringslivet. Dette for å kunne få 
til et godt og trygt samfunn for kommunens innbyggere.

Ansatte
 
Anne Thingstad Bjørnstad:  - Daglig leder 100%  
Kristin Thorsen:    - Kontormedarbeider 50%  
Hallvard E. Tilley:    - IT/prosjektleder 100% 
Bjørn Erik Løwe-Kirknes  - Prosjektleder 50%  
Hawi Shumi Bekele:   - Renholder 16%

Kort om Hamar Frivilligsentral
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Årsplan 2021/Hovedmål

Vi har som mål å formidle frivillig hjelp til alle som trenger 
det i kommunen uansett etnisitet, religion, alder og kjønn.
Være en møteplass og formidler.
Rekruttere flere frivillige.
Ta vare på de frivillige vi har.
Motivere/engasjere de passive frivillige til å bli litt mer 
aktive.
Samarbeide med frivillige organisasjoner, offentlige og 
næringsliv til det beste for frivilligheten i lokalsamfunnet.
Ivareta sentralens gode tilbud.
Fremme sentralen på sosiale medier.
Være nettverks -og miljøskaper.
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Styret

Erling Behrens    Valgt på fritt grunnlag
Styreleder    Frivillig/andre interreserte
Berit Jevnaker    Kreftforeningen
Nestleder
Anne-Berit Snekkersveen  Nasjonalforeningen
Styremedlem
Kirsti Bogen Arnesen   hamar Eldreråd
Styremedlem
Bjørn Myhre     Pensjonisthjelpen
Styremedlem
Ole Ivar Pedersen    Pensjonisthjelpen
Styremedlem
Viggo Angelsen    Frivillig/andre interessete
Vara
Kjell Søderlind    Pensjonisthjelpen
Vara
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Frivillige

222 frivillige 150 kvinner—72 menn 

Ca. 6 årsverk (Pensjonisthjelpen ikke inkludert) Det har 
dessverre blitt mye lavere antall timer enn vi pleier å ha pga 
Covid19, vi har hatt nedstengt mye tilbud og aktiviteter som 
de frivillige ikke har fått lov til å delta ved. Dette er da en 
årsak til mye lavere årsverk enn siste normal år 2019. 

Til sammenligning så hadde vi i 2019 ca 17 årsverk 
 
Pansjonisthjelpen 2,5 årsverk 2021
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Antall årsverk 2021

Samlet antall frivillige årsverk:  
ca. 8,5 (Frivilligsentralen og pensjonisthjelpen).
 
Det må imidlertid bemerkes at pga Covid19 så har de frivillig 
dessverre fått utført mindre frivillig arbeid enn ved et 
normalt år. I tillegg vet vi at mange frivillige timer går direkte 
mellom hjelper og bruker etter at de har opparbeidet seg 
kontakt gjennom vårt kontor. Dermed blir ikke de frivillige 
timene registrert ved kontoret. Dette er tilfelle både for  
Frivilligsentralen og Pensjonisthjelpen.
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Tilbud og aktiviteter

Tilbud: 

• Følgetjeneste 

• Hjelp til innkjøp 

• Turvenn 

• Frivillig advokathjelp 

• Bær-/Fruktformidling 

• Telefonvenn 

• Angstgrupper 

• Frivilligprisen

Aktiviteter:
• Frivillig telefonvakter 

• Språkopplæring 

• Språk-kafé 

• Internasjonale dager 

• Håndarbeidsgruppe 

• Turgruppe som går ut fra 
Finsalsenteret 

• Møteplassen i Øvre Vang 
(Tur/Håndarbeid/Trim og 
hyggegruppe) 

• Treffpunkt (Sosial 
damegruppe åpent for alle) 

• Data/Nettbrett/ 
og mobilkurs på 
Frivilligsentralen 
(Digihjelpen)
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Tilbud og aktiviteter

• Reservebesteforeldre 

• Barnetreffgruppe med aleneforeldre 

• Nattravnene (samarbeid) 

• Utkjøring av mat i Vang 

• Verdt å vite for deg som er senior i Hamar -Det er en brosjyre 
som vi utarbeider sammen med Frisklivssentralen. 

• Bok-prosjekt (samarbeid med IKEA Ringsaker og ReSirkula. Dette 
prosjektet har vi både på Torghjørnet og Sirkula) 
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Eldresentrene: 

• Frokostgrupper ved Prestrudsenteret og Parkgården 

• Middagsgruppe på Parkgården 

• Hyggegruppe for beboere i fellesstua på Prestrudsenteret, 
Parkgården og avd. C Finsalsenteret



Tilbud og aktiviteter

• Sosial gruppe unge 18+ -Startet opp i 2018 etter at noen ønsket og 
utvide sitt nettverk med folk på deres egen alder. Den er åpen for alle som 
vil utvide sitt nettverk, nyinnflyttede, ensomme eller de som vil utfordre 
seg selv. Gruppen er aktiv på facebook hvor de stemmer for aktiviteter, 
arrangement eller annet sosialt sammen. Fra 2022 vil gruppen fast møtes på 
Frivilligsentralen. 

• Avlastning for pårørende –er et samarbeid mellom Hamar kommune 
ved Helse og Omsorg og Hamar Frivilligsentral. Dette skal være et 
tilbud om hjelp av frivillige i hjemmet for å avlaste pårørende med ulike 
omsorgsoppgaver. Målet er å kunne avlaste pårørende gjennom støtte fra 
frivillige som har gjennomgått kurs og opplæring. Det ble dessverre ikke 
mange koblinger i 2021 pga korona-situasjonen. Men vi håper dette vil endre 
seg utover i året 2022. 

• Aktivitetsvenn - er et samarbeid mellom Hamar kommune ved Helse 
og Omsorg, Nasjonalforeningen og Hamar Frivilligsentral. Tilbudet er at 
frivillige kan være med på aktiviteter og opplevelser for personer med 
demens. Det kan være for tjenestemottakere som er hjemmeboende eller bor 
på institusjon. Det er bevist at meningsfylte og stimulerende aktiviteter kan 
være med på å bremse utviklingen av sykdommen. 

• Julekveldsarrangement -er et samarbeid mellom Røde kors, Hamar 
kommune, Kjøkkenet AS og Hamar Frivilligsentral. Måtte desverre avlyses 
2021 pga. Covid-19. 

• Treffsted for de som har mistet sin livspartner -er et treffsted uten 
krav om fast oppmøte hvor de som har mistet sin livspartner kan møtes, 
prate, sosialisere seg og dele erfaringer. Det inviteres også foredragsholdere 
for temaer gruppen føler er viktig. 

• Midt i sentrum -er en åpen arena for Ungdom 14-18 år. Hver Fredag fra 
18:00-22:00 er dørene åpne. Vi har PlayStation 5, Ping-pong, Hobbyaktiviteter 
og mye mer. Ungdommen er med å bestemme innholdet i tilbudet gjennom 
vårt ungdomsstyre. De har møter hvor de tar beslutninger for klubben. Midt i 
Sentrum er et perfekt sted for ungdom å henge fredag kveld!
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Tilbud og aktiviteter / arr.

Arrangement

• Sommerdag for eldre på Domkirkeodden -et samarbeid vi 
har med Hamar Kommune v/Frisklivssentralen og kulturkontoret 
samt Pensjonisthjelpen. Første torsdag i juni hvert år. Arrangementet 
er gratis og det kommer som regel rundt 500 mennesker hvert år til 
underholdning og enkel bevertning. 
 

• Internasjonalt 08. mars arrangement 
 

• Seniorgründer -Lesegrupper, Trimgrupper, fototreff, 
seniorkameratene, bordtennis for seniorer, Mjølkerampa. 

•  «Mjølkerampa» -Dette skal være et treffsted for å gå sammen ut på 
ulike aktiviteter og arrangement. Veien blir til mens en går sammen 
og det spiller ingen rolle om du er enke/enkemann, par, alene eller 
nyinnflyttet Hamarsing. Bli med på aktiviteter sammen med andre, 
så slipper du å gå alene.

Tilbud til de frivillige
• Sommeravslutning for de frivillige 
• Juleavslutning for de frivillige
• Tur for de frivillige
• Frivilligtreff
• Temadag/kvelder
• Samling i rådhuset med de frivillige
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Samarbeid

Pensjonisthjelpen Hamar - Som formidler betalt praktisk hjelp 
til pensjonister og uføre, er sentralens daglige samarbeidspartner med 
kontorfellesskap, flere felles hjelpere og brukere, og med gjensidig 
representasjon i styrene. På grunn av pandemien ble det kun fra jan-
mars betjent sentralbord fra våre frivillige. Frivilligsentralen bidrar til 
driften av Pensjonisthjelpen Hamar i forbindelse med behov for telefon, 
kopiering, kontorplass, etc. Samarbeidet er av stor positiv betydning for 
begge parter, men det er viktig at kommunale myndigheter er klar over 
samarbeidet også medfører utgifter på Frivilligsentralens budsjett.
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Når det gjelder Hamar Frivilligsentral sine samarbeidspartnere så har 
vi over 100, men for at vi ikke skal glemme og nevne noen så velger 
vi å ikke ramse opp alle i vår årsrapport. Men det blir bare viktigere 
og viktigere at det offentlige, frivillige lag/foreninger og næringslivet 
samarbeider tettere for å få løst alle utfordringer vi står ovenfor i 
fremtiden.



”FRIDA”

• FRIDA+ Frivilligsentralens data og 
administrasjonsverktøy: -I løpet av 2021 har enda flere av de 
frivillige tatt i bruk vårt IT-verktøy. Dette gir både dem og oss en enda 
bedre mulighet for samhandling og kommunikasjon. Vi har i tillegg 
fått enda flere yngre frivillige med på laget. Så det er viktig og følge 
med i den digitale verden. 

• FRIDA Omsorg: -vi har fått et enda tettere samarbeid med 
kommunen etter at kommunen har tatt i bruk FRIDA omsorg. Dette 
gir de kommuneansatte innenfor helse og omsorg innsikt i våre 
aktiviteter og arrangement, samtidig som de på vegne av brukerne 
kan sende oss forespørsler om tjenester elektronisk, 24 timer i døgnet. 
Brukere og pårørende kan også sende direkte forespørsler til oss. Pga. 
Covid- 19 har det vært mindre forespørsler fra kommunen dette året. 

• FRIDA Public: -for å gi enda bedre informasjon til alle innbyggere 
og ansatte innen Hamar kommune har vi tatt i bruk en ny åpen 
aktivitetskalender FRIDA public. Dette for til enhver tid å kunne holde 
alle informert om våre tilbud. Den ligger på Hamar Frivilligsentral 
sin hjemmeside, og Hamar kommune sin hjemmeside under 
Frivilligsentralen.
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Nye Lokaler

Vi flyttet inn i nye og fine lokaler desember 2020.  
Vi har nå mulighet til utleie av møterom og en stor møteplass 
som kan deles i to. Vi tar halv pris for frivillige lag og 
foreninger. Det er fortsatt ledig kapasitet i våre lokaler, så det 
er bare å ta kontakt eller komme innom oss om du vil leie. 

Vi har mange aktører som bruker lokalet vårt på dag og 
kveldstid. I tillegg har vi startet mange tilbud og aktiviteter 
som også er i våre lokaler. Vi skal være en møteplass som er 
åpen for mennesker i alle aldre.
Velkommen innom!
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Årsplan 2022/Hovedmål

1. Vi har som mål å formidle frivillig hjelp til alle som trenger 
det i kommunen uansett etnisitet, religion, alder og kjønn. 

2. Rekruttere flere frivillige. 

3. Være en løsningsorientert møteplass for alle med interesse 
for frivillighet. 

4. Ta vare på de frivillige. 

5. Være nettverks– og miljøskaper. 

6. Samarbeid med frivillige organisasjoner, offentlige og 
næringsliv til beste for frivilligheten i lokalsamfunnet. 

7. Ivareta sentralens gode tilbud, og satse enda mer på barn 
og unge. 

8. Fremme sentralen på sosiale medier. 

9. Motivere/engasjere de passive frivillige til å bli mer aktive. 

10. Få i gang igjen flere tiltak/tilbud og frivillige etter 
nedstengning.

16



TAKK!

Styret, ansatte og frivillige takker stat og kommune for støtte 
til Hamar Frivilligsentral

Anne Thingstad Bjørnstad  Erling Behrens

             Daglig Leder         Styreleder

Hamar, mars 2022
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Telefon: 62 51 00 96
E-post: hamar@frivillighet.no

Web: Hamar.frivillighet.no


