Årsrapport 2020
Livsglede for Eldre Kongsvinger
Årsrapporten omfatter perioden fra første ordinære
årsmøte 10.02.20 og til årsmøtet 09.03.21.

Livsglede for Eldres formål

Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at
alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi
stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Vårt arbeid skal
utløse frivillighet og engasjement.

Vår visjon

Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å
leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle
eldre i vår livsgledevisjon.

Vårt slagord

Lev livet – livet ut! er vårt slagord. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad
alderdom.

Våre verdier

Vi vil lykkes med vår visjon om å skape livsglede for alle gjennom kultur der hver
enkelt skal være glad, trygg og engasjert, og en lagspiller.
Glad
«Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad.» Glede, smil og latter skal
være en naturlig del av vårt arbeid.

Trygg
Vi ser og møter de eldre, våre samarbeidspartnere og hverandre med respekt. Vi
skal bidra til trygge rammer for en god og innholdsrik alderdom.
Engasjert
Vi vil by på oss selv og bestrebe oss på å gi vårt beste. Utspringet for vår historie
handler om engasjement og glød. Den gløden skal både varme og smitte.
Lagspiller
Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. For å oppnå dette må vi
samarbeide med andre aktører, for når vi står sammen kan vi flytte fjell. Vi vil spille
hverandre gode.

Stiftelsesdato

Livsglede for Eldre Kongsvinger ble stiftet 08.04.19.

Styret

På årsmøtet 10. februar 2020 var om lag 50 frivillige til stede. Der ble det vedtatt å
øke antall styremedlemmer fra seks til åtte, og redusere antall vararepresentanter fra
tre til to. Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Følgende ble valgt:
Leder: Sverre Wold (1 år)
Nestleder/kabaretansvarlig: Rolf Nordberg (1 år)
Sekretær/frivilligansvarlig: Grete Fasting Bakken (gjenvalg, 2 år)
Økonomi/regnskap: Anita Eng (ny, 2 år)
Styremedlemmer: Reidun Hagerud (gjenvalg, 1 år) - Johny Gullaker Johnson
(gjenvalg, 1 år) - Hans Reum (ny, 2 år) - Hildegard Bangsund (ny, 2 år)
Varamedlemmer: Heidi Iren Pettersen – Liv-Berit Roland
Valgkomite: Reidun Hagerud, Solveig Sveløkken, Jon Syse (gjenvalg).
Gullaker Johnson og Reum har senere påtatt seg ansvaret for minibussen.

Styremøter

Årsrapporten 2020 omfatter perioden fra årsmøtet 10. februar 2020 til årsmøtet 9.
mars 2021. I denne perioden har det vært avholdt 11 styremøter: 3/3 - 19/5 – 26/5 16/6 – 25/8 - 15/9 – 29/9 - 20/10 – 10/11 i 2020, og 2/2 og 16/2 i 2021. Totalt er det
behandlet/protokollført 74 saker. Eventuelt-posten på hvert styremøte er ført som én
sak, men inneholder gjerne flere undersaker/orienteringssaker.

Medlemmer/frivillige

Lokalforeningen har om lag 90 registrerte frivillige per 16.02.21, og som vi betegner
som medlemmer. Som følge av koronarestriksjoner har få av disse vært i aktivitet
siste år. Vår lokalforening opererer ikke med medlemskontingent.

Samarbeidspartnere

Som denne årsrapporten kommer tilbake til flere ganger, har koronapandemien
preget samfunnet siste året. Livsglede-foreningen har frivillige og henvender seg til
personer som stort sett alle tilhører risikogruppene for smitte. Dermed ble aktiviteten
mer eller mindre lammet fra og med myndighetenes nedstengning av samfunnet 12.
mars 2020.
Dette har også medført at vi ikke har kunnet arbeide særlig aktivt med å forsøke å
skaffe nye samarbeidspartnere, ut fra at vi ikke har hatt noen «produkter» å knytte
dette til. Før nedstengningen oppnådde vi derimot verdifulle og avgjørende viktige
økonomiske bidrag fra både Overskuddsfabrikken og Odal sparebank til innkjøp av
vår egen Livsglede-minibuss. I tillegg har vi en treårig samarbeidsavtale med
KOBBL til og med 2021. En stor takk også til Nærmiljøsenteret/Kongsvinger bedehus
for lån av lokaler til styremøter siste år.
En målsetting for det påtroppende styret også denne gang er å arbeide videre med
inntektsbringende tiltak og flere – gjerne flerårige – samarbeidspartnere.

Ledsagere

Fire ledsagere har deltatt i tiltaket med å gå turer med hjemmeboende
bevegelseshemmede, og der vi samarbeider med Kongsvinger kommune. Tiltaket
ble redusert gjennom året som følge av koronapandemien.
Vi hadde også noen ledsagere på de to utendørskonsertene 23. juni (se også under
Arrangementer og aktiviteter).

Økonomi

Regnskapet følger kalenderåret. Totalt er det for 2020 bokført et driftsoverskudd på
13.567 kroner etter driftsinntekter på 133.072 kroner og driftskostnader på 119.356
kroner. Vel 92.000 kroner av utgiftene gjelder kjøp, drift, vedlikehold og forsikring på
minibussen. Desidert største inntektspost er gaver fra støtteordninger og avtaler med
samarbeidspartnere, totalt 111.000 kroner. 35.000 av dette kommer fra
Sparebankstiftelsen Hedmark og gjaldt seniorkabareten 2019, men pengene ble
overført og bokført i 2020.
Videre har vi mottatt 11.496 kroner i momsrefusjon, hovedsakelig knyttet til kostnader
i forbindelse med kabareten. Det er også bokført 8.275 kroner i inntekter på
minibussen. Vi driver ingen kommersiell utleie av bussen, men låner den ut til
beslektede foreninger og til vår samarbeidspartner Kongsvinger kirkelige fellesråd
mot dekning av kostnader. Saldo ved årsskiftet var 119.356 kroner. En betydelig del
av dette er øremerket Livsgledekabareten. Det vises for øvrig til årsregnskapet.

Grasrotandelen

Vi har mottatt 2.263 kroner fra Norsk Tipping/grasrotandelen i 2020, og ser
muligheter til å øke denne summen i 2021.

PR/markedsføring

Siden det har vært få arrangementer/tiltak som følge av «koronaen» har det vært få
muligheter til å markedsføre foreningen, men vi fikk inn en to-siders reportasje om
vår forening i det nystartede magasinet «60+ Kongsvinger.»
Vi har også vår egen Facebook-side. En målsetting framover bør være å utvide
bruken av sosiale medier, først og fremst Facebook, og i større grad markere oss på
den sentrale nettsiden for Livsglede-foreninger.

Arrangementer og aktiviteter

Nesten alle våre mange planlagte aktiviteter siste år måtte legges på is som følge av
koronapandemien/smittefaren. Likevel klarte vi å opprettholde noe aktivitet. I 2020
har vi stått for følgende arrangementer og aktiviteter:
To utendørs sommerkonserter/hyggestunder (23/6) for institusjonsbeboere på
Roverudhjemmet og Hov bofellesskap. Boccia på den nye banen i
Strandpromenaden aktivitetspark én dag i uka stort sett gjennom sommeren fra
starten av juni til slutten av oktober. Gåturer for hjemmeboende eldre og
funksjonshemmede (én til én/tilpasset den enkelte bruker). Noe kjøring med
minibussen (se eget punkt).
Alt annet måtte avlyses. Det gjaldt også to arrangementer som vi ut fra
koronasituasjonen og i samspill med kommunelegen planla å få til: hygge- og
motivasjonskveld for frivillige 23. november, og en «eldrefest» med profesjonell
underholdning i RådhusTeatret 3. desember – denne siste etter initiativ fra og i
samarbeid med Kongsvinger Pensjonistforening.

Representert i lokalforeningsrådet

Livsglede for Eldre har et nasjonalt lokalforeningsråd bestående av fire
representanter fra fire ulike lokalforeninger. Vårt styremedlem Grete Fasting Bakken
ble i 2020 valgt inn i dette rådet for to år, noe som er positivt også for vår forening.

Livsgledekabareten

Etter at Livsgledekabareten 2019 ble en suksess, har vi en målsetting om at dette
skal være en årlig kabaret som både skal spre glede, aktivisere mange personer i vår
målgruppe og på sikt bidra økonomisk til foreningens aktiviteter og arrangementer for
øvrig. Derfor var det med stor skuffelse vi som følge av koronapandemien måtte
avlyse den planlagte kabaretuka i november 2020, en avgjørelse som ble tatt i
slutten av august.
Nå satser vi med friskt mot på nye kabaretforestillinger i desember 2021, har
reservert RådhusTeatret i uke 50 (fra mandag 13. desember), og har startet
planleggingen. Det gjøres mulig etter at vi søkte om og mottok 97.500 kroner fra den
statlige kompensasjonsordningen for bortfall av publikumsinntekter som følge av
avlyst kabaret (kulturarrangement) i 2020.

Frivillige timer

Som følge av beskjeden aktivitet siste år er det ikke ført noen eksakt oversikt over
den frivillige innsatsen, men med 11 styremøter, to konserter, boccia gjennom
sommeren og gåturer for hjemmeboende i tillegg til planlegging, avklaringer og øvrig
styrearbeid, er det utvilsomt nedlagt mange hundre frivillige timer.

Kjøp av minibuss

I ukene rundt forrige årsmøte var det hektisk jobbing i styret for å kunne realisere
nærmest en drøm om å kjøpe vår egen Livsglede for Eldre-buss. Vi reagerte raskt da
Livsglede-foreningen på Sola (ved Stavanger) skulle selge sin brukte 16 seters
minibuss med plass til to rullestoler for en hyggelig pris. Takket være raske
beslutninger fra og avgjørende viktige økonomiske bidrag fra Odal sparebank og
Overskuddsfabrikken kunne vi sikre oss bussen.
Minibussen i vår gule farge med rød Livsglede for Eldre-logo vekker synlig oppsikt i
«bybildet». Igjen som følge av koronapandemien har den vært mindre i bruk enn vi la
opp til dette første året, men samtidig har vi fått muligheten til å sette den i tipp topp
stand. Vi har også skaffet oss garasjeplass takket være en samarbeidsavtale med
Kongsvinger kirkelige fellesråd, og satser på å kunne glede mange eldre med turer
og annen kjøring i årene som kommer.

Seniorsenter

To av våre styremedlemmer, Hans Reum og Reidun Hagerud, har i et par år ivret og
jobbet for et seniorsenter i byen. De to er også innvalgt i eldres råd i Kongsvinger. Nå
på nyåret har kommunen vedtatt å bygge om og etablere et slikt aktivitetssenter i det
som fortsatt går under navnet Folkets Hus på motsatt side av E16/riksvei 2 ved
Vinger hotell, og har ansatt en «senterleder» i 50 prosent stilling.
Livsgledeforeningen ønsker å være en aktiv bidragsyter i seniorsenteret, og har også
foreslått Reum som kandidater til det første styret for seniorsenteret.
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