SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER
Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden
Telefon 69 17 64 82
Åpningstid: mandag – fredag 10 - 14

ÅRSRAPPORT 1999

”Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er
viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et
miljø vi finner fellesskap i, arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet
rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en
hjelpende hånd til noen som trenger den”
SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

Et sted som passer for alle
Senter for frivillige tjenester i Halden er en møteplass som formidler kontakt
mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.
Over tid kan rollene skifte.
Mye å velge mellom
Alle slags oppgaver, alt slags arbeid. De som stiller opp som frivillig vet at
frivillighet er en verdi i seg selv.
Ekte vare
Ved å gjøre noe for andre, ved å bry seg om andre, får man ofte mer tilbake.
Frivillighet er ekte og viktig gjennom hele livet.
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Aktiviteter i 1999
Senter for frivillige tjenester, SFT, har 95 registrerte frivillige hjelpere og
ytterligere 10 som kan bistå ved spesielle anledninger.
Det er over 200 personer som jevnlig får besøk og hjelp gjennom denne
ordningen. Tar vi med alle på institusjonene og de som gjennom transporttjeneste
og ulike arrangementer organisert gjennom SFT, teller dette tilsammen flere
hundre personer.
De frivillige hjelperne bidrar på forskjellig måte som besøksvenn, følgetjeneste,
besøkstjeneste, bokombringing ”Boka hjem”, til de som ikke selv kommer seg til
biblioteket, aktiviteter, hyggekvelder på sykehjemmet, arrangere hyggetreff og
utflukter for institusjonsbeboere og andre.
Det er i det siste året blitt en økning av registrerte aktive hjelpere. Dette har ført til
utvidelse av tilbudet på flere områder, reservebesteforeldreordning, samarbeid
med asylmottaket, for bestemte aktiviteter som juleverksted og kontaktfamilier for
barn som bor uten foreldre på mottaket.
Vi har økt tilbudet innen ”Boka hjem” og Tirsdagsklubb på sykehjemmet. Det er i
gang planer om et samarbeid med Rødsberg ungdomsskole omkring en ordning
med praktisk prosjektarbeid og flere besøksgrupper til institusjoner, samt flere
aktivitetsgrupper.
SFT får henvendelser fra enkeltpersoner, hjemmeboende og de som bor i
institusjon eller omsorgsleiligheter.
Vi får også henvendelser fra pårørende og ansatte i de forskjellige
hjemmedistriktene og ansatte ved institusjonene, samt fra samarbeidspartnere i
annen frivillig sektor og det siste året har vi også ved to tilfeller vært medarrangør
av to tilbud gitt av Tusenårskomiteen og Halden kommune.
Det første gjaldt to gratis teaterforestillinger gitt til eldre og funksjonshemmede.
SFT organiserte hjelp i teatret og utdeling av billetter i samarbeid med
Kulturkontoret og tilsammen over hundre personer ble transportert til og fra
teatret med hjelp av våre frivillige sjåfører.
Under mottoet ”ingen skal behøve å sitte alene nyttårsaften 1999”, var SFT aktivt
med på besøks- og kakeutdelingsdugnad, som igjen var et samarbeid mellom
Tusenårskomiteeen, Kulturkontoret, helse- og sosialavdelingen i Halden
kommune og SFT.
Med 45 frivillige og 30 sjåfører var det 250 personer som fikk besøk og kake
denne dagen.
Kurs for besøksvenner ble arrangert høsten 1999 og nytt utvidet kurs er planlagt
med oppstart i mars 2000.
Utstilling over virksomheten, presentasjon av aktiviteter, frivillige og Frisam, ble
vist på Biblioteket i hele desember i fjor. Det ble også laget en presentasjonsvideo
som kan lånes av interesserte.
Samarbeidsmøter og uformelle mindre og større sammenkomster arrangeres
jevnlig. Styret i SFT har fast møte en gang pr mnd.
Turer for frivillige og brukere er arrangert, bl.a til Holmsbu billedgalleri.
Av spesielle oppdrag for fjoråret kan nevnes besøket fra Fjällbacka Servicesenter,
som ønsket omvisning i Haldenområdet.
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To frivillige var med på bussturen og det ble et vellykket samarbeid, som har
resultert i en invitasjon til Fjällbacka for våre brukere og frivillige..
SFT har også deltatt i utviklingen av prosjektet ”Prøvedistrikt Karrestad”, der vi
har deltatt sammen med Halden kommune, helse- og sosialavdelingen og kulturog skoleetaten, i en arbeidsgruppe, samt i styringsgruppen for prosjektet.
Hovedmålet er å tilstrebe aktiv og meningsfull tilværelse for alle kommunens
innbyggere, i første omgang gjennom å igangsette konkrete prosjekter i
prøvedistriktet.
Vi deltar i utforming av pilotprosjekter, om nettverksbygging, godt fellskap og
oppbygging av egen mindre frivillighetssentral for Karrestaddistriktet.
Frivillige i SFT har etablert en lokal pårørerendeforening for
aldersdemente,,ALDIØ. Denne har i løpet av første året fått over 20 medlemmer.
Fra aktivitetsplanen for inneværende år kan nevnes studietur for 25 frivillige fra
”Tirsdagsklubben” på sykehjemmet, som skal til Oslo og Ammerudhjemmet for å
se hvilke erfaringer som er gjort med bruk av frivillige i arbeidet der.
Styremedlemmene skal besøke tre frivillighetssentraler i Oslo-området, samt
Østensjø Eldreuniversitet. Dette for å få impulser og ideer til videre utvikling av
Senter for frivillige tjenester i Halden.
Det er planlagt en spesiell litteraturutflukt for Boka hjem-deltakere. Denne går til
Ringsaker og Prøyssenhuset, og i tiden før turen blir det visekvelder og
opplesning for både små og store i nok et lokalt samarbeidsprosjekt.
Besøkstjenesten og følgetjenesten, Boka hjem og Tirsdagsklubben fortsetter med
flere nye frivillige. Målet for 2000 er å nå enda flere med Boka hjem, private og
til institusjonene, samt å utvide Tirsdagsklubben til både onsdags og
torsdagsklubb, bestående av grupper frivillige som går sammen om besøksordning
eller aktivitetsgruppe. Vi ønsker dessuten å nå flere aldersgrupper, både som
brukere og frivillige.
Vi har også et mål om å ruste opp og bedre tilgjengeligheten til våre lokaler, slik
at Senter for frivillige tjenester blir en enda bedre og triveligere møteplass hvor
mobilisering, stimulering, samordning og videreutvikling av nærmiljørettet arbeid
finner sted.
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Styremedlemmer for 1999 har vært:
Leder

Oddny Brudvik

Gj.v.

1 år

Nestleder

Elfrid Andersen

Gj.v.

2 år

Kasserer

Arne Skibsted

Ny

1 år

Styremedlem

Ingrid Hoffstrøm

Gj. står

1 år

Eilif Nohr

Ny

2 år

Fridtjof Andersen

Ny

2 år

Asbjørn Valton

Gj.står

1 år

Irene B. Johansen

Gj.v

1 år

Svanhild Sandberg

Gj.v

2 år

Olav Evensen

Gj.står

1 år

Asta Windahl

Gj.står

1 år

Gunnar Goksøyr

Gj.v

2 år

Karin Svendsen

Ny

2 år

Arne Wilson

Gj.står

1 år

Varamedlem

Styret har hatt i alt 9 møter.
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Senter for frivillige tjenesters samarbeidende organisasjoner

Forsvarets Pensjonistforening
Halden Fagfor. Veteranklubb
Halden Inner Wheel
Halden Komm. Pensjonistforening
Halden Pensjonistforening
Halden Røde Kors Besøkstjeneste
Halden Sanitetsforening
Human-Etisk Forbund
Idd Sanitetsforening
Kiwanis
Lions Club Halden
Nasjonalforeningen B.R.A. Helselag
Pensjonistforeningen Trivsel
Politiets Pensjonistlag
Tempelridderordenen Gyldenløve
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