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Funksjon

Grimstad Frivilligsentrals vedtekter

vektlegger at sentralen skal være

«et kontaktpunkt og bindeledd

mellom de som ønsker å yte en

frivillig innsats og de som ønsker å

motta en slik innsats». 

Dette gjennomsyrer alt arbeid som

gjøres ved Frivilligsentralen, både

aktivitetene, prosjekter og den

daglige driften.

Sentralen skaper ikke aktivitet som

konkurrerer mot eksisterende

næringsvirksomhet, offentlige

tjenester eller lag og foreningers

aktiviteter.

Rolle

Frivilligsentralens funksjon er i hovedsak å initiere, mobilisere, koordinere og

samordne frivillig innsats i Grimstad. Frivilligheten i Grimstad er selvstendig og

uavhengig av Grimstad Frivilligsentral. 

Frivilligsentralen representerer ikke frivilligheten i Grimstad på kommunalt eller

fylkesnivå men skal «fungere som brobygger og møteplass for mennesker,

støttespiller for frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og samarbeidspartner

for det offentlige». 

Grimstad Frivilligsentral skal være «en dør inn» for frivillige og andre aktører. 
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Hele året

Frivilligsentralen skal ha fokus på mobilisering av frivillige og ønsker å nå frivillige

og andre samarbeidspartnere. 

Rekrutering av frivillige ble satt som prioritet av styret i 2021. Etter to år med

pandemi står vi foran en ny utfordring knyttet til krigen i Ukraina. Grimstad

Frivilligsentral ønsker å støtte integreringsarbeid og bidra også på dette feltet.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Frivillighetens år er

forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Grimstad Frivilligsentral skal feire

året med ulike aktiviteter og utfordre andre aktorer til å synliggjøre og aktualisere

frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Grimstad Frivilligsentral søker aktivt på ulike prosjekt- og tilskuddsmidler. Flere av

aktivitetene ved Frivilligsentralen vil være avhengige av hvilke prosjekter som det

gis tilskudd til. 

ÅRSHJUL 2022
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Turgruppa er en fast aktivitet ved Frivilligsentralen. Dette er en positiv
og inkluderende møteplass som er åpen for alle. Det knyttes gode
vennskap der og aktiviteten er viktig for både den psykiske og fysiske
helsen til deltakerne. 

faste aktiviteter 

Ut i Grimstad har blitt en svært populær aktivitet ved Frivilligsentralen.
Det er etablert godt samarbeid med lokale spisesteder som gjerne vil
være med videre og deltakerne etterspør middager oftere enn én gang i
måneden. Det er etablert en fast gruppe med gode frivillige som hjelper
med gjennomføring av middagene. Programmet er klart og tilgjengelig
på Frivilligsentralen, sosiale medier og kommunal nettside.

Turgruppe

Ut  i Grimstad

Hjelp med PC, nettbrett og mobil har vært et populært tilbud hos
Frivilligsentralen. (datakurs, datakafe, en-til-en)Datahjelp

Samtalekaféene er hyggelige og meningsfulle arenaer for og av
pensjonister. På samtalekaféene blir man kjent med andre deltakere og
styrker egen helse og livsglede. Hver samtalekafé har et nytt tema med
en foredragsholder. Etter foredraget samles deltakerne gruppevis for
diskusjon og refleksjon. Temaene er valgt av arbeidsgruppa bestående
av pensjonister med fokus på hva målgruppa ønsker og har behov for å
lære mer om. Programmet er klart og tilgjengelig på Frivilligsentralen,
sosiale medier og kommunal nettside.

Samtalekafé

Mat og Menn er et matlagingskurs for menn, på tvers av generasjoner
og kulturer. Gjennom å lage og spise mat sammen motvirker denne
gruppa ensomhet og utenforskap og deltakerne knytter nye relasjoner.
Gjennom 8 uker vil deltakerne lære nye matlagingsteknikker, nye
oppskrifter og få mulighet til å dele måltider som betyr noe for dem
med resten av gruppa. Det ønskes å få frivillige til å drive dette tilbudet
videre på en bærekraftig måte. 

Mat og Menn

Grimstad Leaders
Ungdomsgruppe for frivillige mellom 16-23 år med ulike aktiviteter,
opplæring og foredrag.
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aktiviteter knyttet til måneder

Frivillighetsprisen 
Grimstad kommunes Frivillighetspris deles ut på Nyttårsmottakelsen i
januar. Styret for sentralen sitter i juryen og arbeidet med å kåre en vinner
starter etter fristen for nominasjoner går ut 30.oktober 2022.

Rapportering og søknadsarbeid
Frivilligsentralen sender søknad om midler fra Helsedirektoratet for å
forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i
befolkningen (spesielt hos innvandrere og menn)

Re-etablering av faste aktiviteter

Januar

Februar
Rapportering og søknadsarbeid
Det vil i februar jobbes med rapportering og søknadsarbeid. Grimstad
Frivilligsentral jobber med flere søknader i samarbeid med andre aktører.
Agder Fylke (midler til Frivillighetensår 2022), Gjensidigestiftelsen
(sommeraktiviteter).

Re-etablering av faste aktiviteter

Etablering av nye aktiviteter
Leksehjelp for barn og voksne, Onsdagstreff – ettermiddagstreff på
Frivilligsentralen.

Mars
Årsmøte for Grimstad Frivilligsentral
Ordinært årsmøte avholdes én gang per år og innen 30.  juni. Styret bidrar
aktivt med gjennomføring av årsmøte. «Spørsmål om fortolkning av  
 vedtektene, samt avklaring av samarbeidsforhold og endring av vedtekter,
behandles av       årsmøtet.» (vedtekter punkt. 9).
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Temakveld for frivilligheten
10 mars kl.17 på Kulturhus i Grimstad inviteres vi til samlingen der man får
gode tips til hvordan man skriver søknader, det blir inspirasjon til nye
samarbeid med Hjerte for Arendal. Grimstad kommune abonnerer på
Tilskuddsportalen, som er en samling av alle tilskuddsordninger.
Kulturrådgiver i Grimstad kommune skal vise fram Tilskuddsordningen og
hvordan man registrerer seg som bruker og hvordan portalen kan brukes.

April
Frivilligsentralen
Arbeidet rundt "Frivillighetsfesten" og "Generasjonslekene!" som er
kommunal VÅR DAG.
Frivilligsentralen skal spre ut informasjon om «Frivillighetens år 2022» og
utfordre lag og foreninger til å delta på feiringen. 
Styret skal bidra med organisering av markeringen av Frivillighetsår 2022
på vegne av Grimstad Frivilligsentral.

Mai
Vårspretten
Frivillighetensfest er en del av «Vårspretten» i Grimstad. Grimstad
Frivilligsentral har koordinerende rolle i kontakt med frivillige
organisasjoner. Alle frivillige organisasjoner er oppfordret til å delta på
festen, vise seg frem og rekruttere deltakere til sine aktiviteter og feire
Frivillighetensår 2022

Generasjonslekene
Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til           
 mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i
samarbeid med        kommunen står i sentrum. Aktivitetene blir i hovedsak
fysiske med ulike former for ballspill,      treningsformer, idretter, men kan
også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene skal ha           
 minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie.
Generasjonslekene foregår        under selveste Frivillighetens fest, som en
del av programmet.
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Vannglede Grimstad
Grimstad Frivilligsentral har inngått samarbeid med Seilforening              
 Grimstad, Kystlaget Terje Vige og Barnas Øy om sommeraktiviteter i 2022.
Vi søkte om støtte fra Gjensidigestiftelsen for å komme med et spennende
sommertilbud for barn og ungdom og sommerjobbmuligheter.

Sommeravslutning for frivillige
Frivilligsentralen/Frivilligkoordinator for eldre pleide å organisere
sommeravslutning for alle frivillige på Dømmesmoen i samarbeidet med
«Hjerte te Hjerte». Siste gang ble sommeravslutning avholdt i 2018. Det
kunne være hyggelig å starte med denne tradisjonen igjen, hvis situasjonen
tillater det.

Juni

Sentralen holder stengt i juli - sommerferie
Juli

Sykkeltur 2022
Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre
organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! Turen går fra
Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Grimstad
Frivilligsentral støtter etappen Froland – Arendal.

Arendalsuken

Oppstart av aktiviteter etter sommer

August

Inspirasjonssamling for frivilligheten
Frivillige organisasjoner er invitert til videosamling og workshop for å utvikle
nye aktiviteter i samarbeid med offentlig sektor. Aktiviteter/tiltakene  retter
seg mot barn og ungdom i alle aldre, og til sammen skal de bidra til økt
inkludering, og  forebygge langvarig utenforskap og barnefattigdom.
Resultater av denne samlingen, nye  partnerskap og nye tiltak skal realiseres i
2023, finansiert av ulike prosjektmidler.

September
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Verdensdagen for psykisk helse
Frivilligsentralen har vært administrativ leder av Nettverket for psykisk
helse i Grimstad og ønsker å fortsette dette samarbeidet. Nettverket har
fokus på å markere Verdensdagen for psykisk helse og spre bevissthet
rundt psykisk helse ved at flest mulig aktører i kommunen markerer denne
dagen. 

Oktober 

Oransjeskjerf aksjonen
Frivilligsentralen har de siste årene, i samarbeid med Diakonen i Grimstad
og lokale strikkebutikker, markert oransjeskjerf aksjonen. Markeringen
avsluttes med en felles frokost for spesielt utvalgte sentrale skikkelser i
kommunen vår som sammen deler ut det som har blitt strikket og levert
inn. 

November

Åpent Hus (1.12.) - Avslutning av Frivillighetens år 2022
Grimstad Frivilligsentral inviterer alle innbyggere, politikkere og
representanter av lag og foreninger til en hyggelig prat med kaffekopp og
vafler i løpet av hele dagen. 
Våre frivillige blir til stede, på utsiden blir det bålpanne og pølser til alle
som vil slå en prat og bidra til en hyggelig førjulsstemning. 
Oversikt over Adventaktiviteter i regi av frivillige blir delt ut, samt oversikt
over behovet for frivillige.

Nominasjon til Frivillighetsprisen
Styret til Frivilligsentralen sitter i juryen til Frivillighetsprisen.

Desember
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kontakt

Besøksadresse:

Sorenskrivergården 

Storgaten 1A, 4876 Grimstad

Tlf.: 975 91 506

epost: frivilligsentralen@grimstad.kommune.no

Åpningstider 

Mandag -  Torsdag kl. 10-14 


