
 

ÅRSMELDING 2011 

MELDAL FRIVILLIGSENTRAL  

Med 50 % stilling for daglig leder synes vi at vi har mye aktivitet i Meldal Frivilligsentral. Året 

2011 var det tredje hele året for sentralen vår, og mange av aktivitetene er kommet inn i et 

gjenge og går godt. 

Våre faste aktiviteter er følgende: 

Sjåførtjeneste 

Ledsagertjeneste 

Besøkstjeneste 

Meldal Frivilligsentrals kvinnenettverk 

Treff & Trill 

Natteravnene i Meldal 

Skolefri i Meldal 

Samarbeid med hjelpetjenesten (hjemmetjeneste, psykisk helsearbeid, kommunalt 

dagsenter, aktivitør) 

Samarbeid med ungdomsleder og ungdomsråd 

“Den kulturelle spaserstokken” i samarbeid med hjemmetjenesten og kulturseksjonen i 

kommunen 

Rapporter om de faste aktivitetene: 

Sjåførtjenesten til Dagsenter for hjemmeboende eldre og uføre har gjennom hele 2011 

fungert godt for brukere fra Løkken-området, men det har vist seg å være vanskeligere å få 

til et system i de andre tettstedene. Vi frakter i gjennomsnitt ca 15 brukere hver uke, altså 

minst fire biler. Tilbudet går hver uke (unntatt skjærtorsdag samt julaften/nyttårsaften 

dersom disse faller på torsdag). Dette vil si at vi frakter over 750 personer pr år, og at vi i 

2011 hadde mer enn 200 sjåføroppdrag som organiseres direkte fra MFS. 

Ledsagertjenesten opplever vi som et veldig positivt tilbud. Det er ikke så mange oppdrag pr 

år, men de som trenger denne tjenesten, er svært glade for den. I 2011 har vi hatt i overkant 

av 10 ledsageroppdrag for fem brukere og med seks ledsagere fra oss. 



Besøkstjenesten er liten og består p.t. bare av én fast besøksvenn. Vi ønsker å utvide dette 

tilbudet fordi vi erkjenner at det finnes en stor ensomhet blant hjemmeboende eldre og 

uføre. Vi får også av og til forespørsler fra hjelpetjenesten om å ta hasteoppdrag i 

forbindelse med livskriser. I slike tilfeller har vi tilkalt frivillige med yrkesbakgrunn i 

helsevesenet. 

Kvinnenettverket har sine månedlige møter (9 møter i 2011), og nettverket fungerer godt. 

Antallet deltakere øker jevnt og trutt. På enkelte møter har vi vært 25-30 personer med stort 

og smått. Vi opplever at deltakerne – både norskfødte og utenlandskfødte – har stort utbytte 

av dette nettverket både sosialt og på andre måter. 

“Treff & Trill” hadde et labert år i 2011. Tilbudet var markedsført bare i første halvdel av 

året, og da hadde vi besøk bare tre tirsdager (vi har tatt tak i markedsføringen av tilbudet og 

opplever nå at vi har flere besøkende hver tirsdag, men dette hører 2012 til…). 

Natteravnene i Meldal. Alle vaktplaner har vært direkte organisert fra MFS, og det har også 

vært vår oppgave å skaffe stedfortreder ved forfall. Vi har klart å stille folk, men ser at dette 

må organiseres annerledes i framtida og at ansvaret må delegeres til vaktledere. 

Natteravnene i Meldal har hatt vakter på fem fester i løpet av året. 

Skolefri i Meldal ble noe amputert i 2011 – pga 22. juli ble mange av de arrangementene vi 

hadde planlagt, avlyst. Bare to arrangementer gikk noenlunde etter planen; “Tog- og 

bowlingtur” (som ble buss- og bowling pga stans på Thamshavnbanen) og Spøkelsestur på 

Nyplassen. Den første var fullbooket, og på Nyplassen var det nesten 30 personer som deltok 

i nattevandringen i august. Fra høsten fikk vi ungdomsleder, og MFS samarbeider nå med 

Marit Bjerkås og ungdomsrådet om Skolefri i Meldal. 

Samarbeidet med Meldal kommune om ulike tilbud og aktiviteter fungerer godt. MFA 

prøver å tilpasse seg de behovene som finnes i tett samarbeid med psykisk helsearbeid og 

andre deler av hjelpetjenesten. Den kulturelle spaserstokken er et departementsstyrt tilbud 

der vi deltar i den lokale DKSS-komiteen sammen med kultursjef, aktivitør og 

hjemmetjenesten. 

Enkeltarrangementer og – møter: 

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 

Utover de faste aktivitetene har vi deltatt på flere store arrangementer; blant annet på 

fylkesmønstringa i UKM i Meldal 16. -20. mars. Her stilte MFS med til sammen over 70 

frivillige på ulike arenaer, blant annet matservering, vakttjeneste på skolen og i 

Meldalshallen, rigging og nedrigging av scene, underholdning i gruva og ellers i alle deler av 

arrangementet. Både kommuneledelsen og ledelsen for UKM berømmet MFS for arbeidet, 

og vi mottok en pengegave fra Meldal kommune for innsatsen. 



Årsmøte og frivilligfest 

30. mars hadde vi årsmøte og fest for våre frivillige. Mer enn 50 personer kom og hørte 

Helge Gudmundsens kåseri og fikk servert thailandsk mat. Det ble umiddelbart bestemt at 

dette skulle bli et årvisst arrangement. 

MeddalsLøftet 

På grunn av flere tragiske hendelser i bygda sommeren og høsten 2011, tok MFS initiativ til 

et stort arrangement i Meldalshallen der samhold, livsglede og gjensidig støtte sto i sentrum. 

Ei gruppe på ca 10 medlemmer – både privatpersoner og folk fra frivillige lag og foreninger -

planla og gjennomførte arrangementet som varte i nesten seks timer og samlet ca 600 

mennesker. Underholdning og ulike aktiviteter samt mat- og kaffesalg gjorde MeddalsLøftet 

til en suksess både som arrangement og på det personlige plan for mange. Næringslivet i 

bygda, med Meldal Sparebank i spissen, støttet oss med til dels store beløp for at 

MeddalsLøftet skulle bli virkelighet. 

Meldal Bygdemuseums Venner 

MFS var representert i interimsstyret i venneforeningen for Meldal Bygdemuseum. Da 

foreningen ble formelt stiftet våren 2011, valgte MFS ikke å bli med i det nye styret. 

Donasjonsdagen 22. oktober 

Vi var med og arrangerte en godt besøkt informasjons- og vervingsstand på Løkken i 

forbindelse med organ-donasjonsdagen. Sammen med transplanterte, pårørende og 

helsepersonell holdt vi det eneste arrangementet i vårt fylke utenom Trondheim.  

Utvidelse av stillingen til daglig leder 

Dette har vært tema på alle MFS’s sju styremøter i 2011, men vi har ennå ikke fått gehør for 

dette ønsket i Meldal kommune. Vi har gjennomført møter med ordfører, formannskap og 

kommunestyre for å argumentere for utvidelse av stillingen. Ikke minst i sammenheng med 

Samhandlingsreformen mener vi dette er viktig fordi denne reformen forutsetter mer frivillig 

innsats innenfor helse- og omsorgsarbeid. 

I tillegg til dette har MFS deltatt på mange små og store arrangementer og i ulike møter med 

frivillige og/eller daglig leder, og MFS har formidlet hjelp av frivillige til forskjellige formål. Vi 

har lånt ut lokaler til loppemarked, ungdomsråd og andre møter.  

Vi har nå ca. 80 frivillige i Meldal Frivilligsentral. 

 

        mars 2012, Anne Mari Svinsaas, daglig leder.  


