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Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en – 
også under corona!

2020 har vært et annerledes år. Corona epidemien slo til i mars, og alt ble annerledes. Norge ble 
stengt ned. Krisen nådde arbeidslivet, hjemmene, fritidsaktiviteter og vennesammenkomster. Hverda-
gene ble annerledes. Restriksjoner ble en del av det vi forholdt oss til. 

Alt ble snudd opp ned fra en dag til en annen. Vi hadde aldri opplevd dette før. Ullern Frivillig-
sentral ble stengt på dagen. Hva skulle vi nå gjøre? Staben kastet seg rundt – FORT! Nye, corona 
vennlige tiltak så dagens lys. Sjokk, lammelse og forvirring gikk over til pågangsmot, med ønske om 
å ivareta de vi har rundt oss. Digitalisering ble en del av vår hverdag. Og slik ble det gjennom hele 
året 2020.  

Ullern Frivilligsentral har vært i vekst i 2020, på tross av Covid-19.  100 nye frivillige er intervjuet. 
Sommeraktivtetene hadde nærmere 1200 deltakere på turer og aktiviteter i nærmiljøet, i løpet av 
8 uker. Det har kommet mye godt ut av de corona vennlige aktivitetene, og arbeidet har hatt store 
ringvirkninger. Det har vært godt samarbeid med Kirkens Bymisjon og med Bydel Ullern.  

Likevel har ansatte hatt krevende arbeidsdager, med omlegging av drift. Hjemmekontor er bra en 
stund, men det er tøft å ikke møtes fysisk. Flere frivillige tok pause ifm Covid-19, og derfor ledet an-
satte uteaktivitetene og digitale aktiviteter.  

Ullern Frivilligsentral har en visjon om å skape et raust og mangfoldig fellesskap - på tvers av kultu-
rer og generasjoner. Alle skal møtes med respekt, omsorg og rettferdighet. Det har stab og frivillige 
fått til i et annerledes og krevende år. «Change is the only constant» er et kjent sitat som plutselig 
fikk en ny mening. Aldri før har arbeidsoppgaver endret seg så mye og så ofte.
 

Snu oss rundt – nye tiltak
 
Ullern Frivilligsentral jobber med mennesker, og fysiske møter har alltid vært en viktig del av frivillig-
sentralen. Når vi ikke kunne møtes, startet et nytt tilbud: «telefonvenner».  Aktiviteten «handlehjelp» 
fulgte raskt etter, så fort Kirkens Bymisjon hadde gjort utredninger rundt smittevernprosedyrer, be-
taling, levering, osv. Vi satte også i gang «Oppsøkende ringing», som ble neste aktivitet, der eldre 
som tidligere har fått hjelp fra oss, ble kontaktet. Flere frivillige bisto i arbeidet med å ringe rundt.  

Raust og mangfoldig felleskap. Bilder fra tur til Operataket og fra påskeutdeling til barn
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Hjemmekontor 

Staben organiserte for det meste fra hjemmekontor. I starten var det daglige stabsmøter.  Alle 
ansatte laget tidlig lister over hvilke oppgaver de kunne gjøre fra hjemmekontor, f.eks. digitalise-
rings-oppgaver, rydde i arkiver osv. Men disse «rydde»-oppgavene ble det ingen tid til, for mars/ 
april endte opp med å bli en ekstremt travel periode for ansatte ved Ullern Frivilligsentral. Mye tid 
ble brukt til intervjuer, koordinering og oppfølging. Introduksjonskurs for nye frivillige, som tidligere 
har vært fysiske, ble gjennomført digitalt i mindre grupper, og oftere enn vanlig. 
 
Som mange andre bedrifter måtte Ullern Frivilligsentral digitalisere seg raskt. Microsoft Teams ble 
tatt i bruk, både for møtevirksomhet og fil-deling, samtidig som vi startet migrasjonen fra Florence til 
Mobilise (et nytt IT-system for oversikt over alle frivillige og deltagere). Kunstuttrykk ble gjennomført 
digitalt, både via Zoom og Teams. 

Smittevern og psykisk helse 

Smittevern var kontinuerlig tilpasset regjeringens anbefalinger. Nye aktiviteter som «Walk and talk» 
ble utviklet i diverse former og flere aktiviteter startet  opp utendørs. Smittevern krever planlegging, 
et våkent øye og evnen til å gripe inn når man kommer for nær hverandre. Mange frivillige har 
bistått med en iherdig innsats på dette området i 2020.  

Covid-19 påvirker den psykiske helsen. Fokus har vært på å tilby en møteplass i et trygt miljø, åpent 
for alle og under ekstraordinære omstendighetene.  Det har vært viktig, også i et år med corona, å 
jobbe etter Ullern Frivilligsentral sin 3 pedagogiske prinsipper: å se, å bry oss om og å gi mot til å 
gå videre. Det gjelder for alle som er innom eller i kontakt med Ullern Frivilligsentral. 

I 2020 åpnet Ullern Frivilligsentral opp for utvidete sommeraktiviteter. Det var ønsket både fra Bydel 
Ullern og av Kirkens Bymisjon. Målet var å gi et sosialt tilbud/ en ferieopplevelse, til alle som hadde 
vært isolert i flere måneder. Sommervikarer ble ansatt og 5 ukentlige aktiviteter ble satt i gang for 
aldersgruppen 3-80 år. Aktivitetene fortsatte utendørs da høsten kom.  

Da vinteren nærmet seg, fant vi større lokaler til arrangementene, takket være godt samarbeid med 
Bydel Ullern og Møller Eiendom. Det ble til og med ansatt en «coronageneral» på deltid, hvis ar-
beidsoppgave var å opprettholde smittevern på arrangementer.

 Felleskap gjennom tur og lunsj. Bilder fra Walk and Talk og Torsdagslunsj på Nabostuen
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Folk som har blitt intervjuet i 2020 

Ullern Frivilligsentral har intervjuet ca. 100 
personer i 2020! Det har vært stor interesse 
for å bidra pga. corona, og vi har brukt 
mye tid på å ta imot nye frivillige i denne 
spesielle perioden, noe vi tror har bidratt 
til å holde fremtidshåp oppe. Det viser seg 
imidlertid at ikke alle disse frivillige 
nødvendigvis blir trofaste, siden de melder 
seg mer for en «akutt situasjon».

Antall frivillige og brukere  

Frivillige på Ullern Frivilligsentral har gjort en fantastisk jobb i 2020. Det har vært «trekkspill» frivil-
lighet, der man har gått ut og inn av frivillige oppgaver ettersom hvor åpent/ stengt Oslo har vært 
ut ifra de til enhver tid gjeldende smittervernsreglene. Ny aktivitet ble opprettet, mens annen aktiv-
itet ligger på vent. Det er viktig for Ullern Frivilligsentral å hele tiden tenke nytt og gi frivillige nye 
utfordringer. I 2020 er kursing av frivillige gjort digitalt.

Ullern Frivilligsentral har hatt 331 frivillige i 2020. Frivilligheten utgjør 25 årsverk. I mange år har vi 
sett at regnestykket for frivilliges arbeidstimer samstemmer med Senter for forskning om sivilsamfunn 
og frivilligsektor (2010).  (2010)1.

Frivillige har vært rekruttert gjennom frivillig.no, Facebook, jungeltelegrafen, hjemmesiden, avisar-
tikler, og utdeling av brosjyrer, f.eks. gjennom hjemmesykepleien og hjemmetjenesten.

Det er registrert 200 brukere ved Ullern Frivilligsentral. Bak tallene er det ofte familier på 2-8 person-
er. Ullern Frivilligsentral har et internasjonalt miljø blant frivillige og brukere. I 2020 er det registrert 
kontakt med 38 nasjoner.

I forbindelse med overgangen til den nye databasen Mobilise, for registrering av frivillige og bruk-
ere, er det ryddet opp i både frivilliglisten og listen med brukere. Det er også gjort et betydelig 
arbeid ifm GDPR, og arbeidet fortsetter i 2021.

1. Det estimeres med 128 arbeidstimer pr. aktive frivillig pr. år. Ifølge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (ISF), 2010, regnes 1703 timer 
som et årsverk innen frivillig arbeid (Fra folkebevegelse til filantropi, 2010-3:22)

Kontakt med Bydel Ullern, Kirkens Bymisjon og Oslo kommune 

Ullern Frivilligsentral har gjennom coronakrisen hatt tett kontakt med Bydel Ullern, Kirkens Bymisjon 
og Oslo kommune (Barne- og familieetaten, Byrådet for Kultur, idrett og frivillighet, Byrådsavdelingen 
for oppvekst og kunnskap og Velferdsetaten) og Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid. Kirk-
ens Bymisjon hadde ansvar for beredskapen og at smitteverntiltakene ble fulgt. Bydelsdirektør og 
bydelsoverlegen var i kontakt med Ullern Frivilligsentral gjennom året, både ift utfordringer, avvik og 
ønsker fra bydelens side. Daglig leder, som også er styreleder for Oslo Frivilligsentraler, var kontak-
tleddet mellom Oslo kommune og Oslo Frivilligsentraler.

Frivillige deltar på Oransje skjerf kampanjen på Skøyen
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Oppsøkende ringing og mailutsendinger 

Ullern Frivilligsentral satte i mars i gang med oppsøkende ringing til eldre i bydelen. Frivillige og 
stab ringte etter lister over mottakere som gjennom år av ulike årsaker hadde vært i kontakt med 
sentralen. Målet var å redusere ensomheten. Hyppige mailer og telefoner alle frivillige ble gjennom-
ført gjennom 2020. Målet var å se den enkelte og utfordre til annerledes frivillighet.

En annerledes fortelling 

En ansatt visste om en som, grunnet sykdom og isolasjon, hadde det svært vanskelig. Hun ble derfor 
oppringt, og ble spurt om hun kunne tenke seg en telefonvenn. En ny frivillig som hadde meldt seg 
ble hennes telefonvenn og mottaker har uttalt: 

«Damen som er blitt min telefonvenn er en fantastisk hyggelig dame. Vi snakker sammen hver 
fredag og det er virkelig en vitamininnsprøytning!» 

Aktiviteter 

Besøkstjenesten i Ullern, telefonvenner og handlehjelp 

Besøkstjenesten i Ullern gikk fra fysiske møte i starten av året 
til kontakt på telefon, digitale plattformer der det var mulig, 
brev i posten eller møter i oppgang/hage. 

De nye aktivitetene «Telefonvenner» og «Handlehjelp» ble en 
del av Besøkstjenesten i Ullern. Nye og eksisterende frivillige 
meldte seg til de nye aktivitetene i den krevende situasjonen vi 
var kommet opp i. Henvendelser kom fra ulike instanser, bl.a. 
fra ulike enheter i Bydel Ullern, noen ringte selv, eller pårøren-
de /venner kontaktet Ullern Frivilligsentral. 

Handlehjelp og Nrk intervju om Telefonvenner

Annonse til utdeling i bydelen
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Sitater fra folk som har fått telefonvenner  

En mann på 84 år har fått en dame på litt over 30 år som telefonvenn.
«Hun er så hyggelig å snakke med, hun stiller de rette spørsmålene og tar seg tid til å lytte på 

svarene. Dette er det beste som har skjedd meg på mange år». 

Dame som er overrasket og imponert over oppsøkende ringing: 
«Tusen takk for at du ringte! Jeg ble veldig glad! Fantastisk at slik hjelp finnes!» 

Mann som har mottatt bistand fra ulike frivillige gjennom mange år: 
«Vi fant tonen med en gang vi, takk for at dere fant henne til meg!» 

Nyby

Nyby er en plattform som kobler frivillige direkte med de som har behov 
for bistand. I 2020 ble Nyby benyttet i samarbeid med flere av Bydel 
Ullerns enheter, blant annet hjemmesykepleien og mestringsteamet. 
De la ut oppdrag direkte i appen, hvor frivillige kunne se og ta 
oppdragene. I tillegg kan ansatte på Ullern Frivilligsentral legge ut 
oppdrag, og på den måten nå ut til flere frivillige på en gang enn ved å 
ringe rundt. Frivillige fra både Følgetjenesten og Teknisk etat inngår i Nyby.

Det har vært regelmessige møter mellom prosjektleder ved 
Ullern Frivilligsentral, ansatte i bydelen og representanter fra Nyby, 
for å forbedre samarbeidet og se på utviklingsmuligheter. 
Det har vært gjennomført opplæringsworkshop i bruk av verktøyet, 
både for frivillige og for ansatte i bydelen. 

På grunn av coronasituasjonen ble bruken av NyBy kraftig redusert i 2020, 
da bl.a. følgetjenesten ble lagt på is. Praktisk hjelp har vært operativ, dog i 
begrenset grad, og handlehjelp ble inkludert som tjeneste gjennom Nyby

Følgetjenesten og Teknisk etat

Disse aktivitetene har blitt redusert pga smittevern, men teknologien gjennom NYBY har gjort det 
mulig å opprettholde noen tjenester.

Dette arbeidet resulterte i en reportasje i NRK: 
https://drive.google.com/file/d/1RSFqabKpg8Xpl6ryCvwmu_PgoqYZzwUc/view?usp=sharing1

Statistikk ift. Telefontjenesten  

• Har/har hatt 145 telefonvenner 
• Har ringt godt over 300 personer
• Mail til alle frivillige med informasjon om våre nye tjenester 
• Samarbeid med seniorveileder i Bydel Ullern, som har ringt ca 150 personer
• Flyers hos: Hjemmetjenesten/mestringsteamet, NAV, Rosa busser, Psykisk Helse 
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Generasjons- og kulturmøter

Overordnet mål for Generasjonsmøter har vært å skape flere møteplasser rundt i Bydel Ullern hvor 
generasjoner møtes på tvers for å ha felles nytte og glede av hverandre. Samtidig er målet med 
generasjonsmøter å få til hverdagsintegrering og å utvikle fellesskapet gjennom mangfold og toler-
anse, på tvers av alder og kulturer. 

Ullern Frivilligsentral var godt i gang med å virkeliggjøre målet da corona satte en stopper for dette. 
Generasjonsmøter i 2020 har vært inkludert i nye og coronavennlige aktiviteter på Ullern Frivilligsen-
tral, bl.a. i sommeraktivitetene. Digitale medier/kommunikasjon er utviklet og brukt i ulike sammen-
henger. 

Leksehjelp

Flere skoler hadde tilbud om leksehjelp på Aktivitetsskolen (AKS) ved årets begynnelse. Formålet 
med tiltaket er å hjelpe elever på grunnskolenivå med lekser, samt å bygge relasjoner over gen-
erasjonene. 2-3 frivillige stiller som leksehjelpere på hver skole. Leksehjelptilbudet var i ferd med å 
utvides til flere skoler da corona satte inn og smittevernsreglene satte en stopper for aktiviteten.

Torsdagstur og torsdagslunsj 

Torsdagsturen kom i gang som «Walk and talk» da det ble lov med uteaktivitet i april. Den har siden 
gått hver uke. 10-20 personer er regelmessig med på tur i nærområdet. 

Torsdagslunsjen, med buffet, slik vi var vant med, utgikk i mars, men ble erstattet med kaffe, vann og 
kjeks, servert etter smittevernsreglene. Da det ble for kalt, flyttet Ullern Frivilligsentral og torsdagsg-
jengen inn i større lokaler i «Nabostuen» på Harbitz Torg. Møller Eiendom, som Ullern Frivilligsentral 
samarbeider med, ønsket oss velkommen til å bruke deres lokaler gratis, og vi inkluderte leietakere 
som bor i bygget.

Generasjonskafé

«Generasjonskafé» på Schlägergården café/ Kaffebønnen, der ungdom og eldre, frivillige og bruk-
ere møttes, til samvær over kaffekoppen mat, var en utvidelse av «Spis med meg»
Fellesskap, aktivitet og mat er rammen rundt «Generasjonskaféen». Nye frivillige var med og gjorde 
en forskjell i miljøet ved å ta ansvar. «Generasjonskaféen» skulle fortsette i samarbeid med Skøyen 
og Ullern menigheter høsten 2020, men er nå satt på vent. 

Walk & Talk og Tordsgslunsj utenfor Ullern Frivilligsentral
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Ullern-venn

Ullern-venn har hatt ulike møteformer i 2020, 
både inne og ute. Høsten 2020 flyttet aktiviteten 
til større lokaler, nærmere bestemt i Hoffsveien 
48, Bydel Ullern sine lokaler. Dessverre ble det 
nedstenging mot slutten av høstsemesteret. 
Ullern-venn var en del av Fargerike opplevelser 
sommeren 2020. 

 

Spis med meg

«Spis med meg» prosjektet består av eldre frivillige, eldre beboere i Bydel Ullern, elever fra vide-
regående skole og førskolebarn. Målet er felleskap rundt matbordet, kombinert med aktivitet
hyggelig samvær. Ryktet om aktiviteten begynte å spre seg, både på Ullern Frivilligsentral og i 
Skøyenmenighet om muligheten for å delta som frivillig. Planen var å utvide til Ullern menighet og 
Holgerslyst barnehage, men covid-19 satte en stopper for dette.

Genrasjonscafe på Schlägergården Restaurant & Café

Spis med meg i Skøyen Kirke og ute i det fri

Ullern-venn i Hoffsveien 48
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Fra loft til stue

Fra loft til stue har som mål å gi arbeidserfaring, motvirke utenforskap, og skape kontakt og engas-
jement mellom flyktninger og frivillige i Bydel Ullern. Arbeidspraksisen kan gi flyktninger deres første 
referanse i Norge, og den godkjennes som praksis av NAV Ullern. 

Små team bestående av 2-3 deltakere, 1-2 frivillige fra Ullern Frivilligsentral, og en teamleder, jobber 
sammen flere ganger i uken. Arbeidet består i å samle inn, reparere, og selge verdigjenstander folk 
har stående på loft og i kjeller, i tillegg til brukte gjenstander fra Smestad Gjenbruksstasjon. 100% 
av salgssummen går til videreføring av prosjektet.

2020 har vært et spesielt år for Fra loft til stue. Fra januar til mars sto tiltaket uten prosjektleder, og 
fra mars til juni måtte prosjektet settes på pause pga. corona. Høsten 2020 kom prosjektet i gang 
igjen. Flere frivillige og 3 flotte deltagere jobbet sammen som et team hver onsdag og torsdag fra 
september til desember. 

Ullern Frivilligsentral samarbeider med 
Møller Eiendom og Expo Nova. Møller 
Eiendom inviterte Fra loft til stue til å 
ha en auksjon på Harbitz Torg 28. 
november, og Expo Nova donerte 
designkrakker som ble auksjonert bort. 
Auksjonen var et stort og spennende 
arrangement, med Arve 
Juritzen som auksjonarius. I tillegg var 
det lotteri for Kirkens Bymisjons 
juleauksjon, og mange frivillige ble 
med for å hjelpe til.

Språktrening

Gjennom hele 2020 er det gjennomført ukentlig språktrening, først inne, så ute, så inne og til slutt 
digitalt. Alle som er med er takknemlige for å ha en arena der de kan snakke norsk, noe som er 
mangelvare i disse coronatider. Flere frivillige trakk seg fra pga corona, og staben overtok ansvaret 
for språktreningen. Ukentlig har det vært fra 5-30 deltakere på språktreningen.

Språktrening utenfor Ullern Frivilligsentral

Arve Juritzen  & Fra Loft Til Stue gjengen 
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Gaming

Konseptet og gjennomføring av gaming på Ullern Frivilligsentral, kom på plass mot slutten av som-
meren 2020, etter forespørsel fra flere ungdommer. Utstyr ble kjøpt inn og montert etter brukermed-
virkning om hva slags type spill ungdommen ønsket seg og etter vår egen research. Flere TV, spill, 
Playstation, VR utstyr og PCer ble kjøpt inn. På sensommeren og tidlig høst, ble det gjennomført 
flere spillkvelder inne på Ullern Frivilligsentral, med åpen aldersgrense. En utfordring var deltagere 
med lav alder. Deltagere under 10 år klarte ikke å følge regler med hensyn til corona. Det å holde 
avstand, vaske hender og ikke ta på ting, ble vanskelig. Etter et par spillkvelder, ble aldersgrensen 
justert til 12 år og oppover.

Da mulighetene for å treffes fysisk på sentralen ble stoppet grunnet corona og restriksjoner, op-
prettet Ullern Frivilligsentral en egen, gratis bruker på Discord i november. Det åpnet muligheten til å 
lage en digital møteplass hvor folk møtes, ser hva andre spiller, med mulighet til å snakke og spille 
sammen. Dette har fungert bra og vil bruke Discord videre sammen med treffpunkter fysisk.

Fra loft til stue er unikt som arbeidspraksis, og skiller seg fra praksis i vanlige bedrifter ved at pros-
jektet er opprettet for deltakerne, og aktiviteter tilpasses i forhold til deres behov. Fokuset er på 
å utvikle deltakerne til å bli ressurspersoner for samfunnet, enten det er ved språkopplæring, økt 
selvtillit, eller mestringsfølelse. 
 
To deltakere har uttrykt at de har mye mer selvtillit i det norske språket, takket være Fra loft til stue.

«Jeg kan bli med i norske samtaler, ikke bare her, men også i andre sammenhenger.»

Veilederne ved NAV Ullern ser også hvordan deltagerne utvikler seg, og en av dem sier: 
«Jeg har sett hvordan deltakere har blomstret etter å ha vært med i prosjektet deres.»

Inntrykk fra arbeidspraksis i Fra Loft Til Stue

Spillkvelder på Ullern Frivilligsentral
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Digital Kunstuttrykksgruppe

Pga. corona ble Digitale kunstutrykksgrupper utviklet, og gruppene møtte hverandre online gjen-
nom Zoom. Alle fikk tilsendt en materialpakke i forkant av Digital Kunstuttrykk. De møtte hverandre 
på nettet hver tirsdag i 5 uker. Den 6. og avsluttende gangen møttes deltakerne fysisk og stilte ut 
bildene sine utendørs ved Ullern Frivilligsentral. Deltakerne var enige om at det var godt med denne 
faste digitale møteplassen i disse koronatider! 

Videre sier deltaker:

«Det har gitt en følelse av fellesskap, til tross for fysisk avstand, og at vi likevel kommet nær på et 
vis, selv digitalt. Jeg liker fokuset. Det ble overraskende bra med lite tekniske avbrytelser. Jeg føler 

at vi ble godt kjent selv om vi ikke møttes fysisk før siste gang. Det var godt med tilstedeværelse og 
fellesskapet i prosessen og det var morsommere enn jeg hadde forestilt meg.»

Kunstuttrykksgrupper med mål om integrering 

Fra motgang og traumer til ressurser 

Kunstuttrykks-grupper på Ullern Frivilligsentral er et tilbud til flyktninger og frivillige i Bydel Ullern, 
som har pågått siden 2016. Prosjektet er basert på EXIT2 (Expressive Arts in Transition). Målet er 
å skape trygge og stabiliserende grupper. Vi bruker kunst- og uttrykksmetoder for å bevisstgjøre 
deltakernes ressurser, etablere håp og bidra til å gi en ny og god start i lokalsamfunnet. 

https://kirkensbymisjon.no/ullern-frivilligsentral/aktiviteter/integrering-av-flyktninger/

I 2020 ble de planlagte kunstuttrykksgruppene på Ullern Frivilligsentral gjennomført. Prosjektet er 
finansiert av Stiftelsen Dam og utvides til stadig nye målgrupper. Hver gruppe har møtt ukentlig, 
gjennom seks onsdager á 2,5 timer og ble avsluttet med en felles utstilling. 

Kunstuttrykk senior

Fra januar fortsatte gruppene Kunstuttrykk Senior på Engelsborg 
Ressurssenter på Grünerløkka, drevet av Ullern Frivilligsentral. 
Gruppedeltakerne var brukere av Engelsborg, 55 år eller eldre 
og fra forskjellige kulturer. Bakgrunnen for prosjektet er at mange 
eldre faller utenfor fellesskapet når arbeidslivet tar slutt. Noen 
opplever også kroppslige utfordringer. Dette kan føre til motløsh-
et og isolasjon. Målet for Kunstuttrykk Senior er derfor å arbeide 
mot utenforskap og for integrering til å være del av et fellesskap 
igjen.

Gruppenes malerier ble stilt ut på ressurssenteret. I tillegg til å 
glede senterets brukere, fungerte utstillingene som informasjon til 
å rekruttere deltakere til de neste gruppene. Andre rekruttering-
skanaler var Nyby, Englesborgs nett- og Facebook sider.

2 Gruppeaktiviteten er basert på forskningsprosjektet EXIT: http://flyktning.helsekompetanse.no/oppfolging/forebygging/grupper

Kunstuttrykk senior
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Videreutdannelse (masternivå) innen danse- og bevegelsesterapi 

Hovedansvarlig for kunstuttrykksgruppene tok i 2020 videreutdannelsen (deltid) innen danse- og bev-
egelsesterapi på Universitetet i Sørøst-Norge, i tillegg til sin utdannelse innen kunst- og uttrykksterapi 
og EXIT-leder sertifisering. Videreutdannelsen gir mulighet for å utvide kunstuttrykksgruppene til nye 
målgrupper som ungdom og helsepersonell med vekt på psykisk helse.
Kunstuttrykk for ungdom

Fra 2020 ble kunstuttrykk inkludert i et kreativt verksted for ungdom, arrangert på B7 Hovseter i 
samarbeid med Ullern Frivilligsentral. De fleste av ungdommene, som er mellom 14–19 år, har 
innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen for prosjektet er at mange ungdom på Hovseter mangler naturlige 
møteplasser og har lite organisert aktivitet i hverdagen.

Kunstuttrykk for familier 

I 2020 mottok Ullern Frivilligsentral midler fra Stiftelsen Scheibler for å ha kunstuttrykksgrupper med 
familier, der vi benyttet EXIT-metoden sammen med grunnverdiene i ICDP3 (International Child Devel-
opment Programme). Grunnverdiene og samspillet mellom barn og voksne er inspirert fra ICDP, et 
forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn, og som retter 
seg mot omsorgspersoner.

Målet har vært å synliggjøre deltakernes ressurser og å styrke samspillet dem imellom, gjennom å 
bruke kreative og lekende metoder. I mars 2020 startet gruppen med Kunstuttrykk for familier. Vi rakk 
å gjennomføre én samling før Norge ble stengt på grunn av Covid 19. Flyktninger kan være ekstra 
sårbare i krisetider, da frykt kan reaktivere traumer. Vi oppdaget også at norskkunnskapene raskt 
ble dårligere under isolasjon. Det var viktig å fortsette med gruppene, og derfor måtte det tenkes 
nytt. Siden den gang har flere andre dører åpnet seg! 

Kunstuttrykk for familier ble derfor en videreføring av Ullernvenn på tirsdager, der kreative oppgaver 
sammen med turer/utflukter gjennom hele sommeren (Fargerike opplevelser) ble gjennomført. Utstill-
ingen av de kreative arbeidene og deling av erfaringer ble gjort underveis. 
Kunstuttrykksgruppene styrker integrering på tvers av forskjellige kulturer og generasjoner.

3 https://www.icdp.no/hva-er-icdp/

Kunstuttrykk for familer uten for Ullern Frivilligsentral
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Sommeraktiviteter

Alle sommeraktivitetene har blitt gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler.
Ca. 35 personer har møtt på hvert tiltak hver uke. Spillkveldene har hatt oppmøte på ca 20 person-
er.

Totalt har rundt 125 personer vært med på sommeraktiviteter hver uke, noe som tilsvarer 1100 -1200 
besøkende. Personene har vært i aldersgruppen 0-80 år. Nye personer har kommet til for hver uke.

Fargerike opplevelser

Tirsdager fra kl. 15 og utover (3dje året på rad) har 
Ullern Frivilligsentral organisert turer til forskjellige 
steder i Oslo og nærområdet, med både kulturelle og i 
år også med kreative innslag. Nye kunstuttrykksmetoder 
er testet ut med åpne grupper, utstillinger underveis, og 
stor gledespredning i vårt fargerike 
fellesskap.

Tur med smilgaranti

Torsdager, fra kl. 11:00, ble det arrangert turer i 
nærområdet på Skøyen, med servering av kaffe 
og kjeks etter turen. Faste deltakere fra Tur - 
gruppen og Torsdagslunsjen var aktive gjennom 
hele sommeren, og flere nye deltakere ble også 
med. Tur med smilgaranti har vist seg å bli en flott 
møteplass for unge og voksne på tvers av gener-
asjoner og kulturer.

Superkul onsdag

Onsdager, fra kl. 16:30 til 18:30, har Ullern Frivilligsentral hatt spill-aktiviteter rettet mot ungdom i 
Bydel Ullern i alderen 15-30 år. Uteområdet rundt Frivilligsentralen har vært brukt, og det er spilt 
badminton, fotball, basketball og kubb, samt rebus og quiz. Spørsmål om gaming kom opp i denne 
gruppen. Det er første året Ullern Frivilligsentral har dette tilbudet og ungdommene har vært med 
på å utvikle programmet. Flere av ungdommene har uttrykt interesse for å være med på videre-
utviklingen av denne satsningen høsten 2020, noe corona satte en stopper for.

Tur til Sollerud stranda

Aktiviteter fra Superkul onsdag

Tur i nærområdet på Skøyen
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Språktrening utestemme

Torsdager kl. 16:00, arrangerte Ullern Frivilligsentral en sommerversjon av Språktrening i norsk, som 
ellers er fast aktivitet på sentralen. Det har vært samlinger i uteområdet ved sentralen, hvor vi har 
jobbet i grupper med oppgaver, quiz med norsk tematikk, samt en hyggelig prat. Godt oppmøte 
gjennom sommeren har ført til mye læring og lek rundt sentralen for familier og lokale deltakere i 
alle aldre.

Sommervikarer

For å holde Ullern Frivilligsentral åpen gjennom sommeren 2020, ble det ansatt 1 sommervikar i 
100% stilling og 4 sommervikarer i deltidsstillinger. Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen muliggjorde 
dette. Ansatte hadde mulighet til å avvikle ferie pga sommervikarene.

Ung Jobb

Ullern Frivilligsentral har hatt 15 ungdommer i alderen 15-20 år fra Ung Jobb i arbeidspraksis som-
meren 2020. Den enkelte jobbet i 3 uker med ca.50 timers arbeid. Arbeidspraksisen strakk seg over 
en periode på 8 uker. Hovedoppgaven deres var å være oppmerksomme og sosiale i de forskjel-
lige aktivitetene, samt passe på at smittevernsreglene ble fulgt. Opplæringen i forkant kunne vært 
tydeligere, noe vi vil prioritere dersom vi får sjansen igjen. Både karantene og sykemelding pga 
corona-testing, ga noen uforutsigbarheter. 

Språktrening utenfor Ullern Frivilligsentral

Ungdom i arbeidspraksis for Ung Jobb
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Arrangementer

Påskeutdeling

I påsken inviterte Ullern Frivilligsentral familier og 
ungdommer på kaffe og kjeks utendørs for å motta 
aktivitetspakker og påskeegg i det fine været. Det 
var et stort behov å få treffe hverandre på trygg 
avstand og alt ble forberedt og gjennomført i tråd 
med smittevernreglene. Nærmere 100 personer 
var innom. https://kirkensbymisjon.no/artikler/del-
er-ut-paskeegg-til-barnefamilier

Oransje skjerf kampanjen

Aksjonen for et VARMERE SAMFUNN på Skøyen stasjonsområde. Tross koronarestriksjoner ble aksjo-
nen vellykket! Den 2. november, mellom kl. 8-9, var Ullern Frivilligsentral klare med munnbind og en-
gangshansker til å dele ut oransje skjerf. Budskapet var at de oransje skjerfene skulle brukes i vinter 
- i solidaritet, og både forbipasserende og buss- og taxisjåfører mottok skjerf med glede! Skjerfene 
hadde (før utdelingen) hatt den «nærkontakten» som ikke tillates under pandemien!
Ullern Frivilligsentral takker for den gode hjelpen med å synliggjøre kampanjen gjennom butikk-ut-
stillinger i Karenslyst allé!

Auksjon på Harbitz Torg

Fra loft til stue hadde arrangement på 
Harbitz Torg, i samarbeid med Møller 
Eiendom, i forbindelse med tenning av 
julegaten der. Det ble en flott auksjon 
med gjenstander fra Fra loft til stue, 
samtidig som det var utlodning til 
inntekt for Kirkens Bymisjons juleaksjon. 
Gavene var gitt fra butikkene rundt 
Harbitz Torg.

Oransje skjerf kampanjen på Skøyen torg

Påskeutdeling av aktivitetspakker

Auksjon for Loft Til Stue på Harbitz Torg
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PR, sosiale medier og eksterne rapporter

Ullern Frivilligsentral har fått mye PR i 2020, både gjennom Akersposten, Kirkenytt og NRK Oslo 
Viken og Kirkens Bymisjon.

Akersposten
https://akersposten.no/nyheter/barna-gleder-seg-til-disse-motene/19.4616  (18.02.20)
https://akersposten.no/meninger/en-mer-aldersvennlig-frivillighet/19.4652  (27.02.20) 
https://akersposten.no/nyheter/corona-epidemien/bli-en-venn-og-fa-en-igjen/19.4792 (23.03.20)
https://kirkensbymisjon.no/artikler/frivillig-som-handlehjelp-for-kirkens-bymisjon/ (31.01.20)
https://akersposten.no/nyheter/corona-epidemien/vi-vet-at-en-del-eldre-trenger-hjelp-kanskje-mer-
hjelp-enn-vanlig/19.4858 (03.04.20)
https://akersposten.no/nyheter/corona-epidemien/det-kom-et-brev-i-posten-glede-i-koronahverdagen-
takk-lena/19.4859 (03.04.20)
https://akersposten.no/nyheter/hvordan-har-du-det/19.5242 (26.06.20)
https://akersposten.no/nyheter/de-eldre-fortjener-a-feires/19.5648  (30.09.20)
https://akersposten.no/nyheter/flere-har-sagt-at-vi-reddet-sommeren-deres/19.5673 (06.10.20)
https://akersposten.no/nyheter/garantert-korona-frie-skjerf-varmet-ekstra/19.5818 (03.11.20)
https://akersposten.no/nyheter/hva-byr-dere-kom-igjen/19.5947 (27.11.20)
https://akersposten.no/nyheter/kan-ikke-males-i-penger/19.5988 (05.12.20)
https://akersposten.no/nyheter/det-handler-om-glede-kjarlighet-og-ikke-minst-hap/19.6047 (16.12.20)

Eldredagen

Eldredagen 1.oktober ble markert ved å invitere en besøksvenn eller eldre familiemedlemmer/ 
naboer på kafé. To lokale kaféer hadde spesialtilbud denne dagen (Noi delicatesse på Møllhausen  
LOKAL på Harbitz Torg).

Jul på Ullern

Gjensidigestiftelsens juleaksjon med støtte til Kirkens Bymisjon, gledet også i år  familier og ung-
dommer ved Ullern Frivilligsentral. Alle barna fikk utdelt julegaver som bl.a inneholdt. ull-klær og 
mat-kort til familiene. https://kirkensbymisjon.no/artikler/jul-pa-ullern/
I samarbeid med Harbitz Torg ble det oppfordret til å gi julegaver til de som har det ekstra vanske-
lig, der lappen fra treet «gutt 8 år» ble festet til gaven gitt av naboer. Det kunne være både pent 
brukt og nye gaver. Og det resulterte i en fantastisk giverglede!!

Julegaveutdeling til barn på Ullern Frivilligsentral
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Samarbeid på tvers

Ullern Frivilligsentral samarbeider med mange enheter i Bydel Ullern, med barnehager, skoler, 
andre frivillige lag og foreninger og næringslivet i bydelen. Samarbeid på tvers skjer også mellom 
virksomheter i Kirkens Bymisjon. Samarbeid handler om å skape noe sammen. Samskaping handler 
om at to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å de-
finere problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger. Det gir mange muligheter! 
Ullern Frivilligsentral vil være med og påvirke innovasjonsarbeid med samskaping. Det åpner opp 
for å bruke ressursene på nye måter.

Kirkenytt 2020,  
https://indd.adobe.com/view/30b566c7-7678-453f-a5ff-acce2ae11728 (s.30-31)

NRK Oslo Viken 
Telefonvenner
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202010/DKOV98103020/avspiller (30.10.20)
 
 
Sosiale medier og nettside

Ullern Frivilligsentral har vært aktiv på Facebook og Instagram. Flere artikler er laget av Kirkens 
Bymisjon til deres Facebookside.

Facebook: facebook.com/ullernfrivilligsentral; facebook.com/ ullernfrivillig; fFacebook.com/bymisjon
Instagram: ullern_frivilligsentral
Nettside: https://kirkensbymisjon.no/ullern-frivilligsentral/

Organisasjon, økonomi og ansatte

Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2020 bestått av:
• Janne Olise Raanes, Kirkens Bymisjon – styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon
• Anne Bakkeli, Bydel Ullern – styremedlem
• Jeanine Brenna, Kirkens Bymisjon – styremedlem
• Lasse Seeberg – styremedlem/ frivilliges representant

Virksomhetsleder Esther Marie Lier fra Ullern 
Frivilligsentral er styrets sekretær. 
Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo 
og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år.
Gjeldende samarbeidsavtale fornyes våren 2021.
Årsregnskapet 2020 viser en balanse i 
regnskapet.

Ansatte på Ullern Frivilligsentral i 2020 er 
5 personer med totalt 4,5 årsverk. Staben på Ullern Frivilligsentral; 

Esther Marie Lier, Liv Marie Alnæs, Marienne Friedrich, Irene 
Schmeling, John Sverre Stray og Kim O Ueland (ikke avbildet)
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Du gjør en forskjell!

2020 har vært et år med corona, der alt ble snudd på hodet. Selv med nedstenging og hjemme-
kontor har Ullern Frivilligsentral hatt vekst. Det er mange nye aktiviteter og flere frivillige og brukere. 
Kontakten med barn og unge øker, og ungdommen melder seg som frivillige. Det har vært flere 
store coronavennlige arrangementer. Å skape og gjøre noe sammen – på tvers av alder og kulturer 
– gir gode generasjonsmøter.

Begeistring. Engasjement. Mangfold. Tre ord som beskriver frivilligheten i Bydel Ullern. Det er
mange som gjør en forskjell i Bydel Ullern. Det frivillige arbeidet i bydelen vitner om
ulike arenaer der mennesker – små og store – stiller opp for hverandre, hjelper hverandre, utvikler
seg og får noe igjen for innsatsen, selv med coronarestriksjoner og smittervernsregler.

Kirkens Bymisjon sin strategi (2020 – 2025) fokuserer på å bygge fellesskap, styrke bærekraft
og å skape bevegelse. Ullern Frivilligsentral er med og virkeliggjøre denne strategien, i tråd med 
behovene i vårt lokalmiljø.

Oslo, 19.03.20
Esther Marie Lier
Virksomhetsleder
Ullern Frivilligsentral

Takk til stab og frivillige for en kjempejobb i 2020!
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Situasjonsbilder fra Ullern Frivilligsentral 2020
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