
   
Referat fra Festkomiteen Frivillighetens år 2022 7.april 2022 
 
 
Medlemmer: 
Hovedutvalg for medborgerskap: Kari Sofie Bjørnstad, forfall 
Ordfører: Lene Conradi, forfall 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, forfall 
Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell, forfall 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, forfall 
Asker Velforbund:  Arne Fredbo, forfall 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall, Heidi Merete Johansen vikar 
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae, forfall 
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung, forfall 
Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Kristin Samuelsen, forfall, Lene Dalebråten vikar 
NaKuHel Asker: Tina Chrisophersen, forfall Jorunn Marie Thon vikar 
Asker kirkelige fellesråd: John Grimsby 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal, forfall  
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
Prosjektmedarbeider FVÅR22: Elisabeth Bye 
 
 
 
  

1. Hvordan rekruttere til frivilligheten workshop 7. juni 

Arbeidsgruppen (John, Jorunn-Marie, Jorunn og Heidi)  

Tittel: Hvordan styrke frivillig deltakelse og engasjement? To økter: 12.00-15.00, målgruppe 
ansatte kommune og i lag og foreninger og 17.00-20.00, målgruppe frivillige. Se vedlagt 
skisse. Markedsføring blir sentralt 
 
Vedtak: Erik og Elisabeth inviteres til møte etter påske med Erik Thompson om 
markedsføring, inkludert sosiale medier for synlighet gjennom året. 
Jorunn sjekker status på nyhetsbrev til alle frivillige lag og foreninger. Redigerer teksten og 
tar med signalarrangementer, søknadsfrist for kommunale tilskudd 1. juni.  og om workshop 
7. juni. 
  
 
 
 
 
 
 



   
2. Festforestilling 5. desember 

Arbeidsgruppen (Erik, Elisabeth og Heidi).  

Foreløpig skisse til innslag fremvist, se også under.  
 
Diskusjon om forestillingen skal være gratis eller ikke forpublikum. Det beste er om 
forestillingen blir gratis for publikum, det er tross alt frivilligheten vi skal feire. Det må også 
sees opp mot budsjettet, som nå viser seg meget anstrengt mot hva vi har lyst til å ha med 
av innslag. I tillegg til leie av saler og honorar til konferansier og scenograf, er det en rekke 
store og små utgifter som må innregnes.  
 

 INNSLAG HVA 

1 Carmina Burana «O Fortuna» Kulturskolens storband, Musica Simfonietta og kor 

2 Dans F.eks. Dansesonen 

3 Musikk Annerledes sammensatt ensemble (?) 

4 Rytmisk Sportsgymnastikk Asker Turnforening (?) 

5 Teater Røyken teatergruppe – samarbeid med f.eks. speidere, røde kors, DNT 

6 Live The Band Band fra Vollen 

7 Parcour Innslag fra hele kommunen på skjerm kulminerer i direkteinnslag på scenen 

8 Idrettsdans Kulturskolen, Marianne Schwarz 

9 Aikido Kampsport  

10 Indisk dans Gruppe fra Borgen 

11 Teater Seniorteateret på Holmen 

12 Frivillighetsprisen Ordfører og leder utvalg medborgerskap 

13 Kirkeinnslag Asker kirkelige fellesråd 

14 Lys og Mørke Lys og pyro 

15 Trommeavslutning / Nysirkus Bård Kolstad er ledig 

 
  
Vedtak: Heidi kontakter kulturhuset om deres syn på leie av salene til dette spesielle 
prosjektet samt om billettsystemet kan rigges for gratisbilletter.  
 
 

3. Digitalt frivillighetsmagasin se pkt. 1 og 5.  

 

4. Signalarrangementer 

Paraden 21. mai har nå 8-10 deltagere, det er plass til mange flere. Det vil bli forsterket 
markedsføring over påske. 
Beredskapens dag 10. september passer med nasjonal markering. 
 



   
5. Månedens frivillighetskraft i kommunestyret og på nett/some 

Se digitalt frivillighetsmagasin https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-
innbyggersamarbeid/frivillighetsmagasinet/  

 
6. Status frivillighet Ukraina 

Kort orientering. Oppstart Filtvet enten i, eller rett etter påske. Ingeborg Sølvsberg Dolven er 
ansatt som daglig leder. Stor dugnad gjennomført. Frivillig beredskap gjennom påsken. 
Aktiviteter kobles på etter påske. Avklarer behovet for politiattest for de frivillige og andre 
hensyn som må tas for at frivilligheten skal bli tilgjengeliggjort for flyktningenes behov og 
interesser for blant annet fritidsaktiviteter.  
 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/frivillighetsmagasinet/
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