
   
Referat Asker Frivillighetsutvalg 9.mars. 2022 
 
Medlemmer: 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, nestleder 
Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell, ny  
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal,  
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall 
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae, forfall 
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung 

Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Kristin Samuelsen, digitalt 
NaKuHel Asker: Tina Chrisophersen,  
Asker kirkelige fellesråd: John Grimsby 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal, forfall  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
Prosjektmedarbeider FVÅR22: Elisabeth Bye 
  
Merk: Eldrerådet besøk utsettes 
 

1.  Sak om utvikling av mindre og mellomstore lag og foreninger 

Kompetansebygging og utvikling av foreninger. De store har sine egne opplegg. Kanskje proffe, 
kanskje ikke. Idretten har et bra opplegg. Det er ikke alle som har et opplegg, når du kommer inn i 
foreningen. Hva er dere bra på, bakgrunn i hva dere har sagt dere vil jobbe videre med. Styrer litt av 
det. Spørsmål: vil foreninger i Asker være med å bygge foreningen? Gå ut og spørre. Gjøre de sultne, 
gi et bilde av vi tenker. Hvordan skal klubben jobbe for å utvikle klubbmiljøet. Man må være den 
typen som får med seg folk. Jobbe med sine egne utfordringer. Ligner på Prospera, sette inn 
nettsiden. De lager verktøykasse på nettsiden sin.  
 

Vedtak: Sigmund, Hilde og Tina lager en skisse til hvordan det kan gjøres i praksis. 

 
2. Dialogmøte med Hovedutvalget for medborgerskap  

Kommende dialogmøte med HUM, 24.3. 17.00. 3 minutter til hver paraplyorganisasjon. Hva skal FU 
formidle på vegne av hele frivilligheten? 
Løfte våre tre kjerneområder, tilskudd, lokaler og samarbeid.  
Tilleggsbevilgning i forbindelse med flyktningsituasjonen kan være en viktig sak å løfte. 
Vi har lyst til at FU skal fremme dette, gjerne også i dialogmøte om situasjonen nå etterpå. Engasjerer 
frivilligheten på alvor. Hvis man hadde gjort det sammen som under oppstarten av pandemien, starte 
tilbud selv. Via frivilligheten får kommunen enda mer enn hvis kommunen gjør det selv. Det er så 
mye energi, det å få lov til å være med og hjelpe betyr veldig mye.  
Når det kommer familier, kvinner og barn, da trer vi inn og kan være med og hjelpe. Kommunen må 
tanke hvordan de signaliserer noen oppgaver. Slippe oss til.  
Frivilligheten må ha en viss kondisjon, holde ut over tid. Frivilligheten kan inngå samarbeidsavtaler. 
Sentralt at det er kommune som styrer logistikken slik at vi kan stå i det over tid. 
 



   
Vedtak: Alle representanter i FU sender forslag til Erik om hva som bør formidles innen 17.mars. 
Tina og Erik stiller i møtet på vegne av FU.  

 
 

3. Status Frivillighetens år 

Alt etter planen. 2-3 artikler i digitalt Frivillighetsmagasin hver måned. Svein-Ivar Fors er redaktør.  
Månedens frivillighetskraft- godt eksempel https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-
moter-og-dokumenter/?c=200200196&p=2#result   
Planlegging Festforestilling og kurs i frivillighetsmobilisering er i rute via arbeidsgruppene som FU har 
nedsatt.  
Arbeidsgruppene kommer gjerne med en status på et ekstra festkomitemøte.  
 

4. Dialogmøte om flyktningsituasjonen i fra Ukraina   

52 deltagere tilstede: digitalt møte 
163 boliger er allerede tilbudt av privatpersoner via e posten bolighjelpen@asker.kommune.no   
Det ligger en anmodning om konkret utstyr til Filtvet mottakssenter: 
https://www.facebook.com/Tofteinnbyggertorg/photos/a.142974037139769/688749082562259/?ty
pe=3   
Innspill fra beredskapsorganisasjonene: 
Røde Kors ved Ellinor Erna Møller. Røde Kors i Røyken, Asker og Hurum er nå i ferd med å samle oss 
og kartlegge hvordan vi kan bistå på best mulig måte. Utgangspunktet er å benytte de allerede 
etablerte gode ordningene. Mange vil hjelpe, men vi må gjøre dette på en ordentlig måte. Frivillige 
har kunnskap og de har kursing for å kunne utføre oppgavene de blir satt til. 100 stykker har meldt 
seg som beredskapsvakt, disse er allerede inne i systemet vårt. Vanskelig når vi ikke vet hva 
oppgavene vil bli. Hvordan vi kan bistå på en god måte. Innsamling av ting, sortering, utkjøring, 
arrangere møteplasser og enkelt-event, arrangere aktiviteter. Bistå med språkkunnskap, bistå med 
ferdigstillelse av lokaler, på kort varsel. Flyktningguide, besøksvenn, leksehjelp, på kort varsel. 
Etablerte avdeling som kan hjelpe over en lengre tid. Villige til å hjelpe til. Det letteste er at 
innbyggerne melder seg direkte til Røde Kors, det kan gjøres på denne e posten: 
korpsleder@askerrkh.no 
 
Norsk folkehjelp Asker og Bærum ved Hilde Elise Eikenes. Har 6 aktive frivillige. Var aktive på 
Dikemark. Innbyggere må melde seg inn. Fått mange henvendelser. Aktiviteter for ungdommer, Unik 
ungdom. Vi vil ta med unge flyktninger på vanlige aktiviteter og hygge, volleyball, turer, svømming, 
kartlegge hvem som kan være med og bidra. Viktig med samarbeide, ikke kjemper om å hjelpe, men 
utfyller hverandre. Sentralt møte i Norsk folkehjelp avholdes i morgen. Hvis man ønsker å bidra inn i 
Norsk folkehjelp kan man sende e post til Hilde Elise Eikenes hee100@hotmail.com 
 
Ezter Haugvik, Sanitetsforeningene. Holmen, Røyken og Slemmestad, kan gjøre det samme som røde 
kors. Ønsker å være medmennesker. Mange pensjonerte. Føler seg sterkt kallet til arbeidet med 
kvinner og barn. Trygge flyktningene. Har en hånd og holde i. Hjelpe til med å lage mat. Dra og 
handle, Gorm Haug Asker idrettsråd, flere idrettslag melder om at de ønsker å bidra Mona Lauderdal, 
RW satt igjen med 10 tonn med klær forrige gang. Har allerede kommet i gang med å samle med 
klær. Må systematiseres etter behov. Hvis man ønsker å delta inn i sanitetsforeningene kan man 
sende e post til: Eszter Haugvik eszhaugv@online.no 
Innspill fra salen:  
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Mona Undersland fra Refugees Welcome Asker og Bærum fortalte om arbeidet under forrige 
flyktningkrise. De ønsker å bistå.  Hvis man ønsker å delta inn i RWAB kan man sende e post til 
mona@rwab.no 
 
Frivillighetsutvalget i Asker: Frivilligheten vil kunne trenger ekstrabevilgninger og økonomisk støtte 
for å kunne bidra med hjelp. Ber om at kommunen har dette med i tankene videre. Det er viktig å 
tenke hva hele frivillighetsspekteret kan bidra med og at det lokale miljøet får oppdatert 
informasjon. Slik at barn og ungdom raskt kan komme inn i aktiviteter der de blir bosatt og opplever 
glede og fellesskap. Viktig å kartlegge hvem som bor i Asker og som kan hjelpe til med språk. Og at 
disse innbyggerne også kan bistå til å få barna ut i aktivitet. Videre at flyktningene vil kunne ha behov 
for en form for nettverk, der de har mulighet til å snakke sammen. 
24 august er Ukrainas nasjonaldag- dette bør markeres.  
Jan fra Vitos: brenner for å gi flyktningene økonomisk hjelp i form av at de kommer raskt i arbeid.  
Innspill i chatten:  
Frivillig og ansatte i Asker kirke ønsker å bidra som frivillige for å ivareta flyktningenes behov for et 
åndelig tilhold, vi kartlegger våre boliger og tjenester for å ta imot de flyktningene vi får.  
Asker tros og dialogforum, kan tilby et trosfellesskap. Asker fotball har to minibusser og kan tilby 
transport og deltagelse i fotballaktiviteter.  
I Tsjekkia er det allerede mange ukrainere i arbeid. Vi bør lage en nettside som kan formidle arbeid. 
Vitos trenger mange arbeidstagere til sommeren.  
Home start Familiekontakten kan bidra ovenfor småbarnsfamilier.  
Innbyggere bør bidra inn i den frivilligheten som allerede er etablert.  
Huske å være utholdende. Dette kan være begynnelsen på en lang krise.  
Husk på de vanlige flyktningene, alle må jobbe for alle de andre også.  
Rene krigsflyktninger som kommer inn i kommunen vår nå. De er traumatisert.  
Viktigste er å kanalisere inn til de tre beredskapsorganisasjonene. 
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