
 
Hege Emilsen driver Nesodden 

Frivilligsentral. Her organiseres og 

koordineres mye frivillig arbeid på 

Nesodden.  

  
 

 

 

Program for dagen: 

14:00 Hege Emilsen ønsker velkommen 

14:10 Henning Høiner om årets aksjon og Bymisjonen 

14:30 «Samtale på scenen» Julie Winge og Ann Helen Nyhus i 

samtale med Truls Wickholm 

15:30 Suppe-pause i bymisjonenstil 

15:50 Hva kommunen gjør på Nesodden, ved Stig Evensen. 

16:20 Hva skjer på Ressurscafeen, ved Camilla Schaanning Larsen  

16:40 Hva gjør Frivilligsentralen, ved Hege Emilsen  

16:55 Slutt for dagen 

 

Ann Helen Nyhus og Julie Winge har 

begge opplevd det å være på 

utsiden, og de har opplevd det her 

på Nesodden. De deler sine historier 

og tanker om fremtiden i samtale 

med Ordfører Truls Wickholm 

 

Henning har sine røtter i bymisjonen. 

Nå er han pensjonist, men er fortsatt 

brennende engasjert for å gjøre noe 

for de som faller utenfor. Han kjenner 

bymisjonen og bakgrunnen for denne 

aksjonen bedre enn de fleste. 

  Stig Evensen er avdelingsleder for psykisk helse i 

Nesodden kommune. Han jobber for å utvikle tjenester som kan hjelpe flere å 

mestre livene sine og komme tilbake i samfunn og jobb. 

TV-aksjonen på Nesodden arrangerer en minikonferanse i forbindelse med årets aksjon. 

I år er det Kirkens bymisjon som har TV-aksjonen og temaet er «mindre alene sammen». Vi ønsker å skape 

en møteplass der man kan komme for å lære mer om hvordan utenforskapet oppstår, hvordan det rammer, 

hva som gjøres og hva vi kan gjøre mer av. 

Vi har satt sammen et spennende program for deg som ønsker å engasjere deg mer for andre, eller har 

meninger om hva som kan gjøres annerledes enn i dag. Om du bare har lyst å komme for en kopp suppe og 

høre på hva som skjer er det selvfølgelig også veldig hyggelig. 

 

MINDRE ALENE SAMMEN! 

Camilla Schaanning Larsen driver 

Ressurscafeen på Nesodden og gir et 

tilbud til de som ikke får endene helt til 

å strekke til. Enten det er for kortere 

eller lengre perioder. Ressurscafeen er 

åpen for alle.  

 

 

 

Minikonferanse: 

Søndag 14. oktober kl. 14-17 på Tangenten 


