
 

Vil du være med å utgjøre en forskjell for noen?  
 

Vi trenger frivillige som kan bidra inn i forskjellige aktiviteter 

Ensomhet er et økende problem for mennesker i alle aldre. Det å ha en aktivitet 
sammen med andre oppleves meningsfullt og er for mange en viktig trivselsfaktor. 

Har du lyst til å bidra med noe som gir mening i hverdagen og gir en følelse av å 
være med på noe viktig? Frivillighet handler om å utgjøre en forskjell, både for andre 
og for deg selv. Rælingen kommune har flere aktiviteter som vi gjerne skulle hatt med 
ressurspersoner på. 

 

Måltidsvenn 

Det å ha noen å lage mat og spise sammen med kan gi økt livskvalitet og har en 
forebyggende effekt på underernæring hos hjemmeboende eldre. Mat smaker bedre 
sammen med andre.  

 

 

Tilbud for mennesker i aktiv rus 

Vi skal arrangere to samlinger per måned i lokalene til ressurssenteret på 
Dovrebygget (En fredag på dagtid og søndag ettermiddag) Der skal vi servere et 
måltid og ha gode samtaler. Vi trenger hjelp til å lage mat og bidra underveis med 
samtale og tilstedeværelse, sammen med personalet fra kommunen. Det er ønskelig 
å utvide tilbudet etter hvert.  

 

 



 

Tilbud for beboere i kommunale boliger med tjenester (tidligere omsorgsboliger)  

Vi har som mål om å arrangere to aktivitetssamlinger per måned på Løvenstadtunet 
og på Tajetun – men vil gjerne ha hyppigere intervall.  Vi gjør litt ulike aktiviteter 
sammen. Vi spiller bowling (på stedet), håndarbeid, lager mat og baker. De eldre 
ønsker seg sangstunder og det å lage seg en liten kjøkkenhage ute til våren. De har 
også ønsket seg litt enkel trim. Vi trenger hjelp av noen frivillige til å bidra inn i 
aktivitetene. Vi setter opp en terminliste – så tidspunkt varierer litt. 

 

 

 

Gutta på tur + jentene på tur – et tilbud for mennesker med demens. 

Dette er et dagaktivitetstilbud for mennesker med demens som trives med å være ute 
i naturen på tur. Vi vil gjerne ha med frivillige inn i turene, sammen med personalet 
fra demensteam og dagsenter. 

Jentene på tur arrangeres onsdager fra klokken 0930-1430, mens guttene på tur er 
på fredager samme klokkeslett.  

 

 

 

 

Flyktningguide 

 «For flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om 
den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å 
bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn. 
Som regel møtes flyktningguide og flyktning et par timer i uken eller i måneden, og de 
fortsetter som regel å møtes i 9-12 måneder. De gjør ting som begge trives med – 
som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate sammen.»  ( Røde kors)  



https://www.rodekors.no/tilbudene/flyktningguide/?gclid=EAIaIQobChMInr3tvIHu2QIV
BsayCh1OoArrEAAYASAAEgLVE_D_BwE   

Ta direkte kontakt med Ingrid Carlsen i Røde Kors Rælingen 

 

 

Aktivitetssenteret  - et dagaktivitetstilbud for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

Vi tar gjerne imot besøk av noen som kan spille og synge litt.  

 

Ressurssenteret  - et dagaktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser 

Vi vil gjerne ha med oss ressurspersoner som kan bidra inn med ulike aktiviteter – vi 
ønsker oss mer aktivitet på hobbyrommet vårt. Dette kan eksempelvis være å spikke, 
tove, male, sy, strikke med mere. Også her tar vi gjerne imot besøk som kan spille og 
synge litt for og sammen med oss.  

 

Kunne dette være noe for deg?  

 

Ta kontakt med vår koordinator June E Amundsen på mobil 458 70 645  eller mail 
june.elisabeth.amundsen@ralingen.kommune.no for en uformell prat. 

 

Vi trenger all den hjelpen vi kan få for å skape en meningsfull hverdag for mennesker 
i Rælingen kommune – du trenger selvsagt ikke binde deg opp for mange avtaler. Bli 
med på en aktivitet og se om dette kan være noe for deg.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


