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Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! 

 

Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på 

samfunnet- mennesker som arbeider frivillig er 
lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige 

for lykke.  
 
-Hentet fra ny forskningsrapport om frivillighet 

 

Månedens aktivitet: Frivillig Onsdag! 
Som ny daglig leder måtte jeg inn å gjøre en liten analyse av hva Nesodden Frivilligsentral var og 

hva en Frivilligsentral også kan være. Ganske raskt kom ideen om et møtested for frivilligheten på 

Nesodden. Vi har mange sosiale treffsteder knyttet til aktivitetene våre, men et sted som 

eksisterer uavhengig av den ene aktiviteten, manglet. Ønsket om å nå bredere ut til flere av 

nesoddens innbyggere, meldte seg også ganske fort, og Nesoddtangen gård lå høyt oppe på lista 

over steder og folk jeg hadde lyst til å samarbeide med. Brukerrådet på Nesoddtangen gård og en 
ny vennegruppe for samme gård, hadde de samme ønskene, og vips var vi i gang.  

 

Hva er Frivillig Onsdag? 

Frivillig Onsdag skjer på onsdager. Basisen er en café med enkel og god lunsj til en billig penge, 

samt kaffe og kake. Ved siden av cafévirksomheten, ønsker vi å legge til rette for andre aktiviteter 

som kan oppstå der og da, som kan vare kun denne dagen eller utvikle seg til en mer langsiktig 

aktivitet. Vi ser også for oss et program med kulturelle, faglige og underholdende innslag. Det 
viktige er at det er de frivillige og deltakerne sine ønsker og bidrag som skal forme stedet. 

 

De frivillige på Frivillig Onsdag er: Mari, Lise, Katarzyna, Wanda, Linda, Anina og Sarah. Så mange 

bra damer! Mennene har ikke funnet frem enda, men bare kom! Det er masse plass til dere også. 

 

Dette konseptet har kommet for å bli- tror vi. Nå er det bare opp til dere som frivillige og 
deltakere og samarbeidspartnere å fylle det med gøyalt og spennende innhold. Vi håper å se deg! 
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Litt nytt om våre andre aktiviteter: 
 
BabyNorsk er også en relativt ny aktivitet som har etablert seg og som blir drevet av tre 

fantastiske varme og kunnskapsrike damer, samt to superbra jenter fra Alværn ungdomsskole sitt 

valgfag «innsats for andre» Hver uke møtes 6-8 innvandrermammaer med babyene sine for å 

snakke norsk på biblioteket. Dette er en hjerteaktivitet, med barn så søte som sukker.  
 

Turgruppene starter igjen etter vinteren. Første tur ut er tirsdag 18. april. Da er det Blåveistur 

med start på Bergerbanen, både for skogturgruppa og ruslegruppa. Program sendes ut til uka.  

  

 «Gubbene i kjeller´n»- en ny møteplass for «gubber» i regi av Nesodden Seniorsenter. 

Frivilligsentralen kommer til å ha en finger med i spillet i utviklingen av denne møteplassen, som 

både inneholder en nyinnredet gubbeleilighet i kjeller`n men også et oppussingsprosjekt i 
garasjen- som etter hvert skal benyttes som et multiverksted. Følg med! 

 

Franskgruppa er godt  i gang etter en litt seig start. Nå prates det og Gael er den som leder det 

hele. Møtes på Tangenten hver torsdag kl. 18.00.  

 

«Adjø»: To aktiviteter har stoppet opp, den ene permanent mens den andre er satt på vent i 
påvente av flere deltakere. Det gjelder norsk samtalegruppe med Lasse, som ønsker seg flere og 

lojale deltakere for å kunne fortsette, mens engelsk nybegynner er avsluttet fordi vår frivillige har 

fått andre oppgaver som krever hennes tid. Noen som har lyst å overta engelsk 

nybegynnerklasse? Rop ut! 

 

NIK, HonnørBridgen, de andre språkgruppene, Filosofitreffet, Sangenten og Kom&Prat 
går sin gode gang. Takk til alle dere som holder koken, både frivillige og deltakere 

 

Verdt å skryte litt ekstra av:  

 
Elevene fra Alværn ungdomsskole sitt valgfag «innsats for andre 
Per nå har vi 11 elever som deltar fast gjennom Frivilligsentralen 

sitt arbeid. De er datahjelpere, hjelpere til pensjonistforeningens 

onsdagstreff, er med på BabyNorsk og Frivillig Onsdag, samt  

andre gjøremål på Ekelund. Fantastisk!  

 
Det er til tider ungdomsklubbtilstander på Ekelund 

 

 
Synliggjøring av Frivilligsentralen: 

 
Vi viser frem aktivitetene våre på facebook og Amta sine nettsider, samt kommunen sin 
månedsoversikt og aktivitetsoversikten på kommunens hjemmesider. Vi har også en 

aktivitetskalender på egen nettside www.nesodden.frivilligsentral.no.  

«Hva skjer» i papirutgaven til Amta er avsluttet, derfor er det enda viktigere å synliggjøre 

aktiviteten til Frivilligsentralen andre steder.  
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FRIVILLIGBEHOV: 

 
Og her kommer en liten ønskeliste fra Nesoddsamfunnet:  

 

*Leksehjelpere 

Det er behov for flere leksehjelpere, både mandager på 
Tangenten og på Skoklefallhuset (ungdomshuset) tirsdag 

og torsdag.  

 

Vi har en liten, men fantastisk kjerne av leksehjelpere på 

mandager. Vi ønsker å utvide denne gjengen, slik at det 

ikke blir så sårbart når ikke alle kan. Har du grunnskole- 
og videregående skole? Det er det som skal til for å 

kunne bidra som leksehjelper.  

 

Leksehjelpen på tirsdag og torsdag er ikke nødvendigvis 

knyttet opp mot det faglige, her er det viktigste å være til 

stede, samt å være behjelpelig med det språklige. For 
enslige mindreårige flyktninger.  

Vil du høre mer om dette: Kom til Tangenten 

mandag 4. april kl. 16.30.  

 

*Unge flyktninger ønsker å lære og spille gitar eller piano. 3 gutter på 17 år, bosatt på Nesodden i 

6 måneder. Snakker greit norsk. Noen som kan tenke seg et lite kulturutvekslingstreff? Dersom 

du kan spille gitar, piano eller et annet instrument- ta kontakt er du snill. Hadde vært så flott å få 
til en liten musikkgruppe. 

 

*Stand 1. mai. Frivilligsentralen ønsker å være synlig på offentlige møteplasser på Nesodden, og 

vi trenger noen som kan avlaste daglig leder med å stå på stand under 1. mai arrangementet på 

Tangenten. Dette er en del av synliggjøringen som er viktig for å vise Nesodden sine innbyggere 

hva Frivilligsentralen kan tilby. 
 

DELTAKERBEHOV 

 
*Menn&Mat har plass til flere. Ca annenhver torsdag på Alværn ungdomsskole. 

 

*Alle våre 4 norskgrupper ønsker seg flere deltakere. En er på pause i påvente av flere deltakere. 

Dette er jo et supert tilbud for deg som ønsker å øve på å snakke norsk i en uformell setting.  

 

*Strikketreffet har også plass til flere- og du trenger ikke strikke. Ta med broderingen, heklingen 

eller annet håndarbeid. Her er praten og det sosiale like viktig. 
 

*Frivillig Onsdag- velkommen som gjest i caféen, leder av en aktivitet eller som deltaker. Vil du 
være med på forme Nesoddens nye dagtilbud? Fint 
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I mine 3 måneder som daglig leder for Nesodden Frivilligsentral, har jeg kommet ganske mye  

nærmere frivilligheten på Nesodden, og jeg er så imponert! Jeg har blitt kontaktet av 12-15 
personer siden jeg begynte, som ønsker å bli frivillig. Dette er mennesker som av ulike grunner er 

hjemme på dagtid og de ønsker å gjøre en innsats for andre.  

 

Så mange dere er, som står på for andre- og dere selv, og som sørger for at samfunnsoppgaver 

blir utført. Det er så stort det dere gjør!!! 

 

Jeg takker dere så mye på vegne av Frivilligsentralen, og håper å kunne beholde hver og en av 
dere i laaang tid 

 

 

Friposten har tidligere blitt sendt ut kun til frivillige og samarbeidspartnere. Dette er utvidet til å 

gjelde alle som har en tilknytning til vårt arbeid. Dersom du ikke ønsker å motta dette brevet, si i 

fra.  
 

 

Til alle våre frivillige, vil jeg minne om årsmøte og sommerfest: 

 
-Årsmøte for Nesodden Frivilligsentral torsdag 20. april kl. 19.00 på 
Frivilligsentralens møterom.  
 
-Sommerfest rundt 15. juni. Invitasjon med eksakt tid og sted vil 

komme ganske snart.  
 

 
 

Vennlig hilsen 
 

Hege J. Emilsen 

Daglig leder 

 

 

 

 
 

 


