
 
 

FrivilligBørs Grimstad 
Oversikt over avtaler 
 

 
Avtalenr. 

 

Avtalepart  A 
 

 

  Avtalepart B 
 

 
Avtalen gjelder 

 Her skrives det inn navnet på 
avtalepart A 

Her skrives det inn navnet på 
avtalepart B 

Her skriver en inn hva avtalepart  
A skal stille med, og hva avtalepart  
B skal stille med 

1 Frivilligsentralen Jobbsentralen A hjelper B med rekruttering av frivillige. 

2 Berge gård senter Hennie Henriksen  A tilbyr utstillingsvegger og B tilbyr utstilling av bilder og 
malerier av B. 

3 Grimstad skifestival FK Jerv B stiller med tre frivillige under neste års skifestival. 

4 Grimstad Kulturskole Feviktun bo- og omsorgssenter A viser kunst for de eldre og B tilbyr lokale og publikum. 

5 Jobbsentralen  Sosialtjenesten  A tilbyr dugnadshjelp og B gir en etisk refleksjon med 
opplæring. 

6 Frivolltun dagsenter Aktivitetshuset A kjører en tur til dyreparken og B mater hønene i 
sansehagen. 

7 Hjerte til hjerte  Jobbsentralen B hjelper med innpakning av julepakker på dagtid. 

8 Hjerte til hjerte FK Jerv B skaffer juletre til juleaften 

9 Frivilligsentralen Mental helse Aust-Agder A holde bakerovnskurs for B 

10 Grimstad turistkontor IAESTE Grimstad A forslag til aktiviteter og turer for studenter 
/utvekslingsstudenter og B tilbyr foto/film og profilering  

11 Roresanden sanitetsforening Rasteplassen A bidra til strikkevarer og bakst osv. B fortelle om 
prosjekt Rasteplassen. 

12 SKRAL  Rasteplassen A gir overskuddsmat  fra Skralfestivalen til B 

13 Ragnhild Naumann SKRAL A skal ha en kunstworkshop hos B 

14 Omsorgssentrene i Grimstad Seniordans B underholder og danser hos A 

15 Ordfører Thea Røed B er med som ordfører en dag hos A mellom kl 10 – 12. 



 
 

16 Feviktun bo- og omsorgssenter Røde kors B hjelper til med servering ved den månedlige servering 
hos A. 

17 Frivolltun dagsenter Aktivitetshuset A serverer kake og brus og  
B spiller ludo med brukerne på dagsenteret 

18 Frivolltun dagsenter  Aktivitetshuset A låner ut to el-sykler og B plukker søppel 

19 LPP Aktiv på dagtid Intensjonsavtale – finne en måte å samarbeide på. 
Aktivitet gir god helse. 

20 Elevorganisasjon i Aust-Agder Mental helse ungdom Agder regionen Uhøytidelig debatt om psykisk helse og pizzakveld 

21 Sølvi Bryn Rasteplassen A samler gjeng til middagslaging to ganger til B 

22 Aust-Agder idrettskrets FK Jerv B stiller med to til fire spillere til aktivitet på idrettsleiren 
2019 

23 Jobbsentralen Feviktun bo- og omsorgssenter A stiller med egenproduserte spill til utstilling og bruk 

24 Jobbsentralen Feviktun bo- og omsorgssenter A rydder kjeller og frakter bort skrot hos B 

25 Frivilligsentralen Grimstad revmatikerforening A tilbyr lokaler til styremøter til B. B tilbyr hjelp til 
bakerovn til A 

26 Grimstad kommune Frivilligsentralen A tilbyr Sorenskrivergården inntil videre i godt samarbeid 
med næringsforeningen og Grimstad min by. 

27 Jobbsentralen Aust-Agder idrettskrets A låner ut spill til idrettsleiren  

28 Sosialtjenesten Grimstad helsesportlag B tilbyr trening for sosialtjenestens brukere 

29 Frivolltun dagsenter Psykisk helse i kommunen A gi arbeidsglede og opplæring.  
B meningsfull aktivitet på dag- og kveldssenteret. 

30 Berge gård senter Besøkstjenesten i Grimstad Røde kors B gir event, hjelp til søndagskaffe, turvenn og  
A har behov for hjelp til turvenn og søndagskaffe 

31 Seniordans Rasteplassen. A tilbyr oppvisning i dans og  
B tilbyr kaffe og sosialt samvær 

32 Jobbsentralen Yazmin (danseinstruktør) A tilbyr fem timer med norsk til B, og  
B kommer til jobbsentralen for å holde salsakurs 

33 Mental helse Aust-Agder Sammen-senteret Samarbeid. I første omgang et introduksjonsmøte hvor vi 
drøfter mulighetene 

34 Veslemøy Simmons Sammen-senteret A ønsker jobb som frivillig hos B 



 
 

35 Grimstad skifestival Betania B leverer aktiviteter og ideer til aktiviteter hos A 

36 Grimstad skifestival Betania B lager en sang til skifestivalen 

37 LPP Grimstad /Aust-Agder Misjonsradioen Aust-Agder Gjensidig reklame/informasjon på infoskjerm/radio og 
treffstedet i Grimstad 

38 Røde Kors besøkstjeneste Frivolltun bo- og omsorgssenter A Turvenn og besøksvenn hos B –  
B skal holde foredrag i 
demensomsorg/veiledning/oppfølgning til A.  
B tilbyr en fest for A. 

39 Feviktun bo- og omsorgssenter Aktivitetshuset B kommer på besøk til A, og tar med spill etc. 

40 Mental helse ungdom Agder-regionen LPP Grimstad Intensjonsavtale – A og B gjensidig intensjonsmøte 

41 Roresanden sanitetsforening Aktivitetshuset A skal kjøpe gevinster fra B,  
B skal invitere tilbake og lage ting til A og komme på 
arrangementer.  

42 Aktivitetshuset FK Jerv A skal bidra med mat til B, for eksempel på trening.  
B skal trene med A-laget 

43 Jobbsentralen Røde Kors Intensjonsavtale.  A tar kontakt med B i forbindelse med 
norskundervisning.  

44 Studentorganisasjonen i Agder IAESTE Grimstad A profilere utlysning av jobber og organisasjonen.  
B bidra med arrangering av internasjonal dag og finne 
studenter til en internasjonal film/intervju.  

45 Jobbsentralen Grimstad Revmatikerforening Intensjonsavtale om aktivitet 

46 Feviktun bo- og omsorgssenter Marcus Langnes B tar bilder til julekort for beboere.  
A skal lage lunch til B 

47 Feviktun bo- og omsorgssenter Sosialtjenesten B gir etisk refleksjon på et ledermøte.  
A gir grøt til lunchen for brukerne i sosialtjenesten en 
torsdag før jul. 

48 Frivolltun dagsenter Jobbsentralen A får dugnadshjelp av B.  
B intensjonsavtale om lån av minibuss fra part A.  

49 Jobbsentralen Rasteplassen A hjelper med transport hos B.  
B hjelper med kurs og kompetanse til A.  



 
 

50 Frivillighetssentralen  Skral festival A skal formidle behov om frivillige til B. Målgruppe 40+ 

51 Grimstad helsesportslag Frivilligsentralen A tilbyr alle sine aktiviteter til tjenestemottakerne hos B. 

52 Frivilligsentralen  Sosialtjenesten A gir ti timer veiledning i rekruttering av frivillige.  

53 Feviktun bo- og omsorgssenter Sosialtjenesten B skal undervise A om rusproblematikk 

54 Hjerte te hjerte Roresanden sanitetsforening B baker kaker til julaftenarrangement hos A 

55 Aktivitetshuset Seniordans B gir dans og oppvisning – fellesdans for brukerne.  
A stiller med kaffe, kake og sang.  

56 FK Jerv Frivolltun dagsenter A gir gratis billetter til kamp – 14 stk.  
B steker vafler og koker kaffe til hyggestund i Jerv-huset 

57 Grimstad skifestival Aktiv på dagtid B verver frivillige til skifestivalen,  
A stiller lag til stafetten uten å betale startkontingent 

58 Aktiv på dagtid /Aust-Agder 
idrettskrets 

FK Jerv B gir gratis billetter til hjemmekampen 28/10.  
A tilbyr tjenester og arbeid.  

59 Aust-Agder idrettskrets – idrettsleiren Grimstad Røde Kors (norsktrening) Intensjonsavtale: A presenterer/informerer om 
muligheter om norsktrening på idrettsleiren.  
B ser på muligheter for å kunne bidra med frivillig hjelp 
på idrettsleiren.  

60 Betania Jobbsentralen A leverer musikk og sang på ett arrangement + kaffeprat 
for videre samarbeid 

61 Rasteplassen LPP Grimstad A og B lager julefeiring og sommerfest sammen. 
Intensjon om et framtidig samarbeid.  

62 Frivolltun bo- og omsorgssenter Roresanden sanitetsforening A tilbyr foredrag, undervisning og veiledning innen 
demensomsorg.  
B tilbyr aktivitetsvenn.  

63 Berge gård senter Seniordans B kommer og underholder oss.  
A stiller med lokale, kaffe og kake 

64 Berge gård senter Jobbsentralen Intensjonsavtale. A får oppheng av spill på veggene som 
kan brukes av brukere/beboere.  
B får mulighet til bassengtid.  

65 Omsorgssentrene i Grimstad  Studentorganisasjonen i Agder Formidlingsavtale. Tilbud fra B til A. 



 
 

66 Ordfører Benedicte Nordlie (SiA) B skal være ordfører-trainee én dag 

67 Studentorganisasjonen i Agder Rasteplassen A bidrar med å spre informasjon for å rekruttere 
medarbeidere.  
B tilbyr trygge voksne i godt miljø og livserfaring. Tilby å 
komme og informere på arrangement.  

68 Jobbsentralen IAESTE Grimstad Intensjonsavtale. B låner Dømmesmoen for et nasjonalt 
møte godkjent av ordføreren. 

69 Grimstad skifestival Jobbsentralen Intensjonsavtale om samarbeid under skifestivalen. 

70 Aust-Agder idrettskrets LPP Grimstad A + B – videre dialogmøte. Oppfølgning unge psykisk 
helse 

71 Sosialtjenesten Marcus Langnes B tilbyr skogstur og friluftsliv for brukere 

72 Studentorganisasjonen i Agder Elevorganisasjonen i Aust-Agder Intensjonsavtale om pizzakveld og uhøytidelig debatt. 

73 Hjerte te hjerte Misjonsradioen Aust-Agder B skal reklamere for A og deres behov på radio og 
infoskjerm,  
A skal reklamere for B 

74 Hjerte te hjerte  Grimstad skifestival B stiller med julegaver til A, og A skal reklamere for 
skifestivalen 

75 Veslemøy Simmons Hjerte te hjerte A ønsker å være tilstede julaften og gjerne være med på 
forberedelser hos B 

76 Seniordans Frivolltun dagsenter A danser for og med brukerne, B serverer kaffe og kake 

77 Aktivitetshuset Dømmesmoen Skral festival Intensjonsavtale; A tilbyr sine tjenester i form av 
miljøverter og solskinnspartnere.  
B tilbyr musikkopplevelser tilbake, T-skjorter og is 

78 |Mental helse ungdom Agder 
regionen 

Jobbsentralen A holder foredrag for B.  
B får god og varm lunch 

79 LPP Grimstad Roresanden sanitetsforening A kommer og holder foredrag om psykisk helse hos B. B 
stiller med lokale.  

80 Aust-Agder idrettskrets Mental helse Aust-Agder Intensjonsmøte. Avtale om deltakelse og/eller 
tilstedeværelse på idrettsleiren 2019 



 
 

81 Grimstad revmatikerforening Aktiv på dagtid/Aust-Agder 
idrettskrets 

Møte og samarbeid for deling av treningstimer. B vil 
komme på A´s møter for å presentere tilbudet til Aktiv på 
Dagtid 

82 Aust-Agder idrettskrets/Aktiv på 
dagtid 

Grimstad helsesportslag Intensjon om delte timer fra nyttår 

83 Rasteplassen Sosialtjenesten B kommer på en medarbeidersamling og informerer om 
rus. 

84 Berge gård senter Roresanden sanitetsforening B tilbyr underholdning og besøksvenn 

85 Jobbsentralen Roresanden sanitetsforening Intensjonsavtale om samarbeid. Trygge og stødige voksne 
og dugnadshjelp. 

86 Sosialtjenesten Rasteplassen Intensjon: Mulighet for økt samarbeid om meningsfulle 
fritidsaktiviteter 

87 LPP Grimstad/Aust-Agder Elevorganisasjonen i Aust-Agder Intensjonsavtale. A og B gjensidig intensjonsmøte.  

88 Jobbsentralen Stefan  A har praksisplass til B 

89 Jobbsentralen Misjonsradioen Intensjonsavtale om samarbeid i 2019. 
A tilbyr dugnadstimer for B, og  
B holder kurs og opplæring i radio.  

90 Skral festival IAESTE Grimstad Intensjonsavtale. B tilbyr 10 frivillige til A. A tilbyr 
øremerkede midler til sin organisasjon.  

91 Jobbsentralen Aktiv på dagtid i Aust-Agder Opprette kontakt for videre samarbeid 

92 Elevorganisasjonen i Aust-Ager Skral festival Intensjonsavtale. B skal holde foredrag om frivillighet for 
A.  

93 Skral festival Grimstad innvandrerråd A tilbyr nettverk/arbeidstrening og inkludering. I tillegg 
får de som gjør god jobb en attest.  
B formidler Skral´s frivillighetsbehov til sine kontakter. 

94 Skral festival Jobbsentralen Intensjonsavtale om samarbeid. Målet er at B skal øke 
frivilligheten på Skralfestivalen 

95 Grimstad næringsforening IAESTE Grimstad Kontakt om mulig samarbeid.  
 


