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Ullern Frivilligsentral sitt oppdrag og visjon 

Visjon og Motto

Strategi

Bygge fellesskap

Ullern Frivilligsentral har vært en åpen møteplass preget av mangfoldighet og nytenking i 
koronaåret 2021. Fellesskap, bærekraft og bevegelse, strategien til Kirkens Bymisjon (2020-
2025), har preget året.

Pandemien har ført til at aktiviteter har vært av og på i flere og lange perioder. Likevel har Ullern 
Frivilligsentral fått til mye aktivitet, nettverksbygging og samvær, samarbeid med bydelens enheter og 
kontakt med politikerne. Møtene har vært fysiske, pr telefon eller digitalt. Strategimøter har vært holdt 
mellom Bydel Ullern/ Kirkens Bymisjon/ Ullern Frivilligsentral. Ullern Frivilligsentral har oppdaget langt 
mer ensomhet og psykisk uhelse gjennom året enn tidligere år og mange eldre har isolert seg. 
Gjennom telefonvenn, handlehjelp og oppringing av ansatte og frivillige, har vi likevel lindret 
ensomhetsfølelsen og skapt bedre livskvalitet.

Ullern Frivilligsentral eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid med Bydel 
Ullern. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig 
virksomhet. Sentralens aktiviteter skal være et tillegg til offentlig virksomhet.

Ullern Frivilligsentral sin visjon er å skape et raust og mangfoldig fellesskap - på tvers av kulturer og 
generasjoner. Alle skal møtes med respekt, omsorg og rettferdighet. Vårt motto er; Ingen kan hjelpe 
alle, men alle kan hjelpe en!

Ullern Frivilligsentral har bygget 
fellesskap i 2021 gjennom fokus på 
eldre, barn/ unge, arbeid og 
generasjonsmøter. Kreative måter ble 
tatt i bruk for kontakt/ arrangement 
med smittevernhensyn. Glede over å 
treffes når det var mulig, var stor på 
tvers av alder og kultur.
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Styrke bærekraft

Ullern Frivilligsentral følger flere av FNs bærekraftsmål. Iflg et prosjekt fra Prospera (2021), setter de 
fokus på tre temaer, der vi passer godt inn:
1.Miljø
   Innebærer FNs bærekraftsmål nr.13: Stoppe klimaendringene
2.Mennesker 
   - Fysisk og psykisk helse
   Innebærer FNs bærekraftsmål nr 3: God helse og livskvalitet, nr. 4: God utdanning, nr.5: Likestilling     
   mellom kjønnene
  -Inkludering, mangfold og likestilling
   Innebærer FNs bærekraftsmål: nr.5: Likestilling mellom kjønnene, nr. 8: Anstendig arbeid og økt 
   vekst, nr. 10: Mindre ulikhet
3.Styring og ledelse
   Innebærer FNs bærekraftsmål nr.17: Samarbeid for å nå målene

De ulike aktivitetene og verdiene og strategien Ullern Frivilligsentral styrer etter, styrker bærekraften 
både i virksomheten og i organisasjonen. Gjenbruk i flere av tiltakene våre handler om bevissthet ift 
miljøet. Samarbeid og samskaping gir vekst. 

Skape bevegelse

På tross av korona, har Ullern Frivilligsentral klart å skape bevegelse og ha aktivitet på alternative 
måter når det har vært tillatt. Vi har klart å snu oss raskt og ha stor fleksibilitet når det kreves.
Nytt av året er undervisning om frivillighet og Kunstuttrykk i videregående skoler. Brukermedvirkning, 
trygghet, relasjoner og livsmestring var temaer. «Livsmestring» står sentralt i skolens læreplan i 2021 
og er også inkludert i integreringsloven «livsmestring i nytt land.» Kunstuttrykk med ulike brukergrupper 
er med på å skape fellesskap, bærekraft og bevegelse for mange mennesker. Innovativ tenking når 
det gjelder eldreomsorg har vært viktig under pandemien. Det har bl.a. resultert i flere søknader om å 
reaktivere eldre, både frivillige og deltakere, under og etter korona. Arbeidet startet i 2021 og 
fortsetter i 2022.

Fra Fargerike opplevelser og dugnad som gikk til nye høyder 
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Frivillighet

Målgruppe

Fokus på barn og unge

Arbeidet ut fra Ullern Frivilligsentral har en forebyggende effekt, spesielt mot ensomhet og 
utenforskap. Vi erfarer at mestring, fellesskap og økt livskvalitet er resultatet av ansattes og frivilliges 
tilstedeværelse i Bydel Ullern. Relasjoner og nettverk dannes på kryss og tvers. Det er mange 
ensomme mennesker i bydelen, som blir boende hjemme livet ut. Og det er mange ressursrike 
frivillige og flyktninger. Det er plass til alle! Sammen er vi dynamitt!

I 2021 hadde Ullern Frivilligsentral 424 registrerte frivillige, tilsvarende 31,8 årsverk. Det var 22 nye 
frivillige i 2021, fire sluttet og fem meldte seg, men endte likevel ikke opp som frivillige etter intervju. 
Rekruttering av nye frivillige skjer gjennom frivillig.no, hjemmesiden, Nyby, Facebook, Instagram, 
jungeltelegrafen, avisartikler, besøk på skoler, mm.1

Ullern Frivilligsentral sin målgruppe er befolkningen i Bydel Ullern. Vi jobber for mennesker i alderen 
0 – 100 år (eller eldre), - en spennvidde i alder på 100 år. Målgruppen i 2021 har hatt et spesielt 
fokus på barn og unge, inkl. flyktningfamilier, selv om den eldste og største aktiviteten på Ullern 
Frivilligsentral er Besøkstjenesten i Ullern med fokus på eldre og deres stadig endrede behov. En 
endring i målgruppen er frivillige som går fra å være aktive frivillige til å bli brukere. 

1 
Det estimeres med 128 arbeidstimer pr. aktive frivillig pr. år. Ifølge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (ISF), 2010, regnes 1703 timer. I 2021 har det vært stopp i frivilligheten i perioder, 

Denne utregningen har ikke tatt hensyn til det.

Å rekruttere ungdom under pandemien, har 
vært vanskelig. 12 ungdommer deltok i Ung 
Jobb med sin første sommerjobb på Ullern 
Frivilligsentral. Flere skoleklasser på 
videregående skoler har fått undervisning 
og lært mye om frivillighet, og de har jobbet 
med å få frem egne ressurser. Å rekruttere 
dem til å bli frivillige, er vanskelig, men det 
er viktig at ungdommen blir informert og får 
kunnskap om frivillighet.

Ullern Frivilligsentral har kontakt med mange 
barn, spesielt gjennom arbeidet med 
flyktningfamiliene. Ved siden av ukentlige 
sommeraktiviteter, er det arrangert sju 
samlinger under tema «Raust og mangfoldig 
fellesskap – på tvers av kulturer og 
generasjoner.» Kirkens Bymisjons arbeid for 
barn kjennetegnes av høyt faglig nivå og god 
forståelse av barns ressurser og behov.

Barn og unge i aktivitet
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Tilbud/ aktiviteter 

Arbeid med ungdom

Kunstuttrykk for ungdom

De ulike tilbudene på Ullern Frivilligsentral, til 
både frivillige og brukere, er med på å 
forebygge, gi mestring og økt livskvalitet. Ullern 
Frivilligsentral ønsker å arbeide for at alle 
menneskene vi er i kontakt med opplever å få 
styrket sitt eget liv med verdighet. Vi har tro på 
menneskets ressurser.

Ullern Frivilligsentral har undervist i frivillighet og Kunstuttrykk for målgruppen ungdom, både gjennom 
Ung Jobb i sommerferieaktivitetene og på flere videregående skoler (vgs). I 2021 har det vært 
undervisning i frivillighet og kunstuttrykk for totalt 108 elever (To - seks økter i seks forskjellige 
skoleklasser á 15-20 elever), der målet var bevisstgjøring ift frivillighet, fokus på psykisk helse og 
livsmestring blant ungdom.

I kunstuttrykks-gruppene har målet også vært å omdanne utfordringer i skolehverdagen (og ellers i 
livet) til ressurser og til å se muligheter. Erfaringene fra vgs, innen Helse- og oppvekstfag, viste under 
den avsluttende evalueringen, at elevene syntes dette var svært lærerikt og nyttig i forhold til 
psykisk helse. De ble overrasket over hvor spennende det var å lære om, og å teste ut denne 
metoden. Mange elever mente at nettopp lag-på-lag malingen hjalp dem til å uttrykke følelser, og at 
deres egen, individuelle prosess ble igangsatt. De mente også at mange elever fra forskjellige 
klassetrinn og fagområder burde få denne muligheten. For skoleåret 2021/22 presiserer den nye 
læreplanen at frivillighet og livsmestring skal vektlegges, og at det gis lokale handlingsrom for 
tilpasninger på hvordan dette utføres.

Fra Kunstuttrykksgruppe på Ullern vgs. 

På vei til aktivitet
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Sommeraktiviteter
Det ble arrangert fem ulike og ukentlige aktiviteter sommeren 2021. Sommeraktivitetene besto av 
Fargerike opplevelser, Aktivitetsonsdag, Smilgaranti (tur og lunsj) og Språktrening. Sommeraktivitetene 
varte i seks uker og til sammen var det cirka 1000 deltakere2. Tre sommervikarer fungerte sammen 
med en eller to fra staben. I tillegg var det opplæring og kursing av Ung Jobb deltakere.

2 
Noen deltakere var med hver uke, opptil flere ganger i uken, noen kom og gikk gjennom sommeren og noen var med kun en gang.
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Gaming

Brukermedvirkning

Arbeid med flyktninger og familier

Språktrening

Gaming rettet mot ungdom var satsning i 2021. Grunnet koronarestriksjoner var det ikke mulig å 
gjennomføre gaming aktiviteter innendørs i våre lokaler. Det ble opprettet kontakt med mulighet til å 
spille digitalt med programmet Discord. Rekruttering og deltagelse har vist seg å være veldig 
vanskelig.

Gjennom workshops for Ung Jobb, undervisning på vgs og samtale med deltakere, har 
brukermedvirkning blitt gjennomført. 

Ullern Frivilligsentral har kontakt med folk 
fra nærmere 40 nasjoner. Selv om 
flyktninger som har hatt jevnlig kontakt 
med Frivilligsentralen flytter fra bydelen, 
holder de kontakt med oss. 

Flere sier: «Dere er min familie.»

Språktrening har blitt gjennomført i hele 2021, enten fysisk eller digitalt. Gjennomføringen har blitt gjort 
med hensyn til koronarestriksjoner og værforholdene. Når været har tillat det, har språktreningen vært 
ute ved Ullern Frivilligsentral, i mindre grupper rundt bord. Dette har fungert bra og gitt en mer 
«én til én» form for relasjon/ kontakt. Språktrening digitalt hadde flere utfordringer mtp teknisk 
kompetanse og utstyr hos deltakere. Dette resulterte i færre deltakere. Det har vært gjennomsnittlig 
tre til sju deltakere pr gang.

Mangfold på Ullern Frivilligsentral

Språktrening i det fri - utenfor Ullern Frivilligsentral
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Kunstuttrykk for familier og andre
Kunstuttrykk ble brukt sammen med familiene som deltok 
på sommeraktiviteten – Fargerike opplevelser. Mellom 
150-200 personer var med i løpet av sommeren. Det ble 
avholdt to digitale Kunstuttrykksgrupper våren 2021 da det 
var vanskelig å møtes fysisk pga pandemien. De ulike 
gruppene hadde utstilling på Harbitz torg for å utvide 
samarbeidet med næringslivet. Det var også utstilling på 
Frivilligdagen 2021. Til sammen har 20 personer deltatt på 
de digitale Kunstuttrykksgruppene. Det var også 
Kunstuttrykksgrupper for andre på Ullern Frivilligsentral, der 
ti personer deltok på tvers av kulturer og generasjoner. 
De møttes fysisk.

Ullern-venn
Ullern-venn er en internasjonal møteplass der alle trives. Flyktningefamilier kobles sammen med 
frivillige, og et mangfold av kulturer og generasjoner møtes ukentlig. Vennskap etableres og 
erfaringer utveksles. Det er eget opplegg for barna. Grunnet korona var Ullern-venn tidvis nedstengt, 
men da var det regelmessig telefonkontakt, både for å holde relasjonene ved like og for å informere 
om de nyeste smitteverntiltakene. Antall deltakere pr. uke: 8-30.

Ullernn-venn på tirsdager er populært

Male lag på lag
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Fra Loft Til Stue
Målet med Fra Loft Til Stue er å gi arbeidserfaring, motvirke utenforskap, og skape gode møteplasser 
der gjensidighet og fellesskap står i fokus. Deltakere i prosjektet er for det meste flyktninger i 
introduksjonsprogrammet, men våren 2021 utvidet vi til nye grupper (langtidsledige og deltakere med 
psykiske utfordringer). Det har vært en god kombinasjon. 

Intenst rekrutteringsarbeid høsten 2021, resulterte i deltakere fra voksenopplæringen ved Rosenhoff 
skole og mange nye frivillige. Deltakerne i 2021 var flyktninger, bosatt både i Bydel Ullern og andre 
bydeler, samt en etnisk norsk mann. I tillegg jobber vi med enhetene i bydelen om andre deltakere 
i 2022. Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon kan ikke tilby varig arbeid, men vår erfaring viser at 
denne type arbeidspraksis/ språkopplæring er et godt skritt på vei i retning integrering, arbeid og/
eller utdanning. På tross av korona, har syv deltakere vært med i Fra Loft Til Stue to ganger i uken 
gjennom hele 2021.

Gamle møbler får nytt liv 

Uteaktiviteter/ opplevelser for flyktningfamilier
Ullern Frivilligsentral har kontakt med 40 flyktningfamilier med barn. Totalt har vi kontakt med 160 
personer innen disse familiene. De har alle kommet til ulike arrangement i løpet av året, alt etter hva 
smittevernreglene tillot.



Årsmelding 2021  Ullern Frivilligsentral   9

Utdeling av 17 mai gavekasser

Fra høstdugnaden

Utdeling påske - aktivitetspakke

Utdeling av gaver på Frivilligdagen

Utdeling av smittevernsutstyr 
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Arbeid med eldre

Besøkstjenesten i Ullern
Besøkstjenesten i Ullern er og blir den største aktiviteten på frivilligsentralen. Den vokser og er stadig 
under endring. Samhandling med Bydel Ullern, Hjemmesykepleien og seniorveilederen er viktig. Godt 
samarbeid med Mestringsteamet i Bydel Ullern, resulterte i henvendelser via dem fra folk de besøker. 
Koronarestriksjoner satte tjenesten på pause i flere perioder, noe som førte til at flere henvendelser 
ble liggende på vent og videreført til 2022. Selv om det har vært utfordrende å gi riktig og oppdatert 
informasjon til frivillige angående Besøkstjenesten og koronarestriksjoner, har det vært mange gode 
tilbakemeldinger på koblinger som ble gjennomført i 2021. Flere besøksvenner har vært på pause 
under korona, men i 2021 var det registrert 79 aktive besøksvenner.

Følgetjenesten

Praktisk hjelp/ Teknisk etat

Følgetjenesten har vekselsvis vært aktiv og satt på pause i ulike perioder i 2021. I de periodene 
tjenesten var på pause, var det ikke mulig å være ledsager og opprettholde koronarestriksjoner. 
Det har vært jevnt med henvendelser hele året. 

Det har vært stor etterspørsel om praktisk hjelp i 2021. Over 100 oppdrag ble lagt ut på NyBy for å 
finne en frivillig til å hjelpe. 

Utdeling av julegaverUtdeling av adventskasser

Fellesskap på Frivilligdagen
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Torsdagstur og Torsdagslunsj

Turvenn

Telefonvenn

Handlehjelp

Kunstuttrykk senior

Torsdagsturen ut ifra Ullern Frivilligsentral har blitt brukt flittig. Turen har vist seg som en fin aktivitet 
og møteplass i koronatiden. Med god avstand har 10-15 personer deltatt hver uke, stort sett gjennom 
hele året. 

Torsdagslunsjen har blitt gjennomført gjennom nesten hele 2021, bortsett fra perioder med helt 
nedstenging. Området med utebord og benker utenfor Ullern Frivilligsentral ble brukt, når det ikke var 
mulig å gjennomføre arrangementet innendørs. Samarbeid med Harbitz Torg har gitt mulighet for å 
gjennomføre Torsdagslunsj innendørs i Nabostuen. Det har vært godt oppmøte gjennom året med 
20-25 personer pr gang/ uke.

Det har vært flere henvendelser fra bydelen angående behov for Turvenn, da mange eldre de har 
kontakt med sitter mye alene og ikke kommer seg ut. Koblede turvenner har selv bestemt hvordan de 
ønsket å møtes i 2021. Vi oppfordret etter beste evne til å være i kontakt og gå tur – alt etter hvilke 
koronarestriksjoner som var gjeldende.

Telefonvenn hadde en kampanje for å nå flere brukere gjennom hele 2021. Aktive koblinger har holdt 
kontakten. Ved utgangen av året er det 10 aktive telefonvenner.

Tjenesten Handlehjelp ble videreført i 2021. En video ble laget for å annonsere og reklamere for 
tjenesten. Dette resulterte i flere nye frivillige som meldte seg som handlehjelp. Vi opplevde ikke stor 
etterspørsel etter tjenesten, men den var til god hjelp for noen. Ved utgangen av 2021 er det fem 
aktive frivillige som tar handleoppdrag.

Det ble avholdt tre fysiske Kunstuttrykksgrupper á åtte-ti personer høsten 2021 på Engelsborg 
ressurssenter/ Grünerløkka Flerbrukshus og på Ullern Frivilligsentral. Til sammen 28 personer deltok. 
Samhandling mellom to virksomheter i Kirkens Bymisjon har fungert bra.

Fra Torsdagstur og Torsdagslunsj
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Generasjonsmøter

Spis med meg

Generasjonskafé

Leksehjelp

Kulturgruppen

Andre aktiviteter

Generasjonsmøter har, som all annen aktivitet på Ullern Frivilligsentral, vært stengt i perioder pga 
korona og fordi deltakerne her er en spesielt sårbar gruppe. 

Gjennom 2021 har oppslutningen rundt Spis med 
meg vært bra. Det ble gjennomført noen 
samlinger i 2021, men da deltakerne var i 
risikogruppen, ble det vanskelig å gjennomføre 
samlingene regelmessig gjennom året. Det er 
derimot økende interesse for Spis med meg blant 
barnehager i bydelen. Aktiviteten har vært 
drevet i samarbeid med Skøyen kirke i 2021 og 
ble utvidet til Ullern kirke høsten 2021. I 2021 
var det 12 faste deltakere og frivillige i tillegg til 
barnehagebarn.

Ullern Frivilligsentral gjennomførte i 
Generasjonskaféer på Schlägergården kafé i 
2019/2020. Kaféen ble dessverre lagt ned pga 
pandemien. Tiltaket skulle fortsette i 2021 på 
Kaffebønnen kafé i Skøyen kirke. Det kom aldri i 
gang, men vi starter opp Generasjonskaféen i 
samarbeid med Skøyen kirke når forholdene 
ligger til rette i 2022.

Det var planlagt mange ulike kulturelle opplevelser sammen med Kulturgruppen på Ullern Frivilligsen-
tral. Dessverre ble det meste avlyst pga korona. 

Ullern Frivilligsentral har i pandemiperioden hatt jevnlig kontakt med skolene i Bydel Ullern. 
Leksehjelp har vært vanskelig å gjennomføre i 2021 pga smittevernreglene. Aktivitetsskolene ved 
Lilleaker, Skøyen og Bestum ser fram til å kunne motta leksehjelp fra Ullern Frivilligsentral når 
forholdene ligger til rette for det i 2022.

Fra Spis med meg i Ullern Kirke
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Dugnader
Det ble gjennomført dugnader vår og høst 2021 på Ullern Frivilligsentral. 30-40 frivillige deltok.

Fra dugnad på Ullern Frivilligsentral

Kampanjer
Ullern Frivilligsentral deltok aktivt på Oransje skjerf-kampanjen for et varmere samfunn på Skøyen 
stasjon. Skoleelever fra Ullern videregående skole, frivillige og ansatte deltok. Mange Ullern-boere 
strikket og leverte oransje skjerf til sentralen. 30 frivillige og elever deltok.

Fra Oransje skjerf - kampanjen på Skøyen stasjon
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Samarbeid med andre frivilligsentraler
Ullern Frivilligsentral er med i Nettverket for Frivilligsentralene i Oslo Vest, og i Nettverket for 
Frivilligsentralene i SKBO. Vi er medlem av og samarbeider med Norges Frivilligsentraler og Oslo 
Frivilligsentraler. Virksomhetsleder er styreleder for Oslo Frivilligsentraler og ressursperson for Norges 
Frivilligsentraler.

Samarbeid med andre frivillige organisasjoner (FBU)
Samarbeid med andre frivillige organisasjoner 
gjennom samarbeidsgruppen Frivillige i Bydel Ullern 
(FBU), lå nede ved starten av året. Vi samlet oss 
våren 2021 og jobbet sammen om Frivilligdagen 
2021. Selv om andre organisasjoner var med på 
planleggingen, falt hovedbyrden av arrangementet 
på Ullern Frivilligsentral. Cirka 300 personer deltok 
på Frivilligdagen 2021 i strålende sol!

Nyby
Appen Nyby ble mye brukt i 2021. Alle henvendelser vi mottok angående Besøkstjenenesten i Ullern, 
handlehjelp mm, ble publisert der. Bydelen trakk seg ut av Nyby i 2020, så deres henvendelser kom 
direkte til Frivilligsentralen. I 2021 startet vi opprydning og reaktivering av frivillige i Nyby.  

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Ullern Frivilligsentral har samarbeidet med Ullern og Stovner vgs i 2021. Det har vært kontakt med 
Lilleaker, Skøyen og Bestum skole ift leksehjelp. VID vitenskapelige høgskole har hatt student i praksis 
på Frivilligsentralen. Det var også praksiselev fra Hovseter ungdomsskole gjennom hele 2021.

Faglige fokusområder 
Ullern Frivilligsentral har fokusert på følgende faglige områder i 2021, selv med nedstenging i 
perioder: Smittevern, relasjons- og nettverksbygging, forebygging av bl.a. psykisk helse, inkludering, 
innovasjon, samskaping, nye samarbeidsformer (f.eks. med det lokale næringsliv) og 
generasjonsmøter.

Ullern Frivilligsentral har økt bevisstgjøringen på forebyggingens effekt. Gjennom inkludering, 
innovasjon og samskaping, er hverdagsinkludering et faktum. Samhandling med Bydel Ullern, de 
ulike enhetene der, andre frivillige organisasjoner og næringslivet, gir opplevelsen av at vi er mange 
sammen om å gjøre bydelen til et bedre sted å bo. Fellesskap, relasjoner, mestring, myndiggjøring, 
utfordring og inkludering er stikkord for god integrering, samt utvidelse av nettverk. Vi erfarer at 
inkludering gir trygghet og livsglede.

FBU møte utenfor Ullern Frivilligsentral
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Et nytt faglig fokusområde er Strategimøter med Bydel Ullern sammen med Kirkens Bymisjon. Hele 
staben var involvert i arbeidet og var med på de første møtene. Direktør og Rådgiver i Frivillighet 
representerte Kirkens Bymisjon.  Direktørene fra Bydel Ullern og flere ansatte var også med. Arbeidet 
er tatt videre på ledernivå og en plan er lagt for starten av 2022.

Et annet faglig fokusområde er politisk påvirkning. Virksomhetsleder har vært med digitalt på Bydelsut-
valgsmøter gjennom hele 2021. På de ulike møtene har leder hatt et innlegg i åpen halvtime, der det 
bl.a. ble fortalt om utfordringene under korona: økt ensomhet, mer isolasjon blant eldre, behov for 
hjelp vi ikke kan gi pga smittevernrestriksjoner og psykisk uhelse.

Samarbeidspartnere 
Ullern Frivilligsentral har mange samarbeidspartnere: 
NAV Ullern, frivillige organisasjoner i Bydel Ullern, Skøyen og Ullern menigheter, Hoffselvens venner, 
barne-, ungdoms- og videregående skoler, Skøyen aktivitetssenter, Ullern Kultursenter, Familiens hus, 
Stoppestedet, BUA, Oslohjelpen, Bydelsadministrasjonen og lokale politikerne.

Samarbeid innad i Kirkens Bymisjon:
Engelsborg ressurssenter/ Grünerløkka Flerbrukshus og PAAHJUL

Samarbeid med det lokale næringslivet:
Møller Eiendom/ Nabostuen, LOKAL, Coop, 
Kiwi, OPAK, Expo Nova og Ariadne Garn (CC-Vest)

Samarbeid i praksis på Nabostuen/ Harbitz Torg og Coop Mega 

Organisasjon og økonomi
I 2021 har Ullern Frivilligsentral hatt 8 ansatte i 6,5 stillinger. 

Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2021 bestått av:
• Janne Olise Raanes, Kirkens Bymisjon – styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon
• Anne Bakkeli, Direktør i Bydel Ullern – styremedlem
• Jeanine Brenna, Rådgiver i Frivillighet i Kirkens Bymisjon – styremedlem
• Lasse Seeberg – styremedlem/ frivilliges representant
• Virksomhetsleder Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral er styrets sekretær.
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Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende 
samarbeidsavtale går fra 2021– 2024.

Finansieringskilder i 2021:
• Kirkens Bymisjon
• Bydel Ullern
• Kulturdepartementet – via Oslo kommune
• Stiftelsen Scheibler
• Statsforvalteren i Oslo og VIken
• Helsedirektoratet
• Stiftelsen Dam
• Oslo Frivilligsentraler – via Oslo kommune

Årsregnskapet 2021 viser en balanse i regnskapet.

Lokaler
Da Ullern Frivilligsentral sine lokaler ble for små under korona, fikk vi låne lokaler i Bydel Ullern, 
Hoffsveien 48 og på Harbitz torg (Møller Eiendom) til inneaktivitetene med Ullern-venn og 
Torsdagslunsjen. Det har vært svært vellykket. Skøyen og Ullern menigheter har gjennom 
samarbeidsprosjektet Generasjonsmøter/ Spis med meg, bidrat med gratis lokaler. 

Arbeidet med nye lokaler for både Frivilligsentralen og Fra Loft Til Stue starter i 2022. Vi har 
dispensjon fra Oslo kommune til å være i Hoffsveien 25 ut 2022. Fra Loft Til Stue må ha nye lokaler 
innen sommeren 2022.

Hoffsveien 25



Årsmelding 2021  Ullern Frivilligsentral   17

Ullern Frivilligsentral 25 + 1 år!
Høsten 2021 feiret Ullern Frivilligsentral sitt 25+1 års jubileum. Vi rakk det akkurat før landet stengte 
ned igjen pga korona. For en fest og glede det ble!

Fullt hus, taler i fleng og fremst i rekken av gratulanter sto tidligere parlamentarisk leder i Venstre, 
mangeårig stortingsrepresentant og selve frivilligsentralenes far, Odd Einar Dørum.

Det nytter å gjøre noe, det nytter å tenke nye tanker og ikke minst å organisere det. Det er 
frivilligheten både i denne bydelen og mange andre steder i landet et flott bevis på, sa Dørum i sin 

tale da Ullern Frivilligsentral nylig feiret 25 + 1 år i Bydel Ullern.

De viktige frivillige ble feiret! Blant gjestene var frivillige som hadde vært med fra starten av for 26 år 
siden - og frivillige som fortalte om hvordan det å være en del av et fellesskap hadde forandret livet 
deres. 

Ullern Frivilligsentral sin første leder, Finn Borgersen, var stolt over hvordan Frivilligsentralen har ut-
viklet seg.

Dere gjør en fantastisk jobb med mange spennende aktiviteter. Det gleder meg å se hvor 
profesjonelt prosjektet er blitt og hvor gode dere er på å rekruttere inn de veldig viktige frivillige 

ressursene, så gratulerer, sa Borgersen.

Du gjør en forskjell! Sammen er vi sterke! Det er gode fyndord å ta med seg i hverdagen på Ullern 
Frivilligsentral. Vårt mål har hele tiden vært å skape et raust og mangfoldig fellesskap på tvers av 
kultur og generasjoner i bydelen. Det føler jeg at vi får til hver eneste dag, sa Esther Marie Lier, som 
har vært leder for Ullern Frivilligsentral siden 2007.

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten, Virksomhetsleder Esther Marie Lier, Direktør Janne Olise Raanes, 
tidligere ledere Elisabeth Simonsen og Finn Borgersen og Frivilligsentralenes far Odd Einar Dørum 
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