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FRIVILLIGHET
TOREBRENDRYEN

Oppdal Frivilligsentral får hen-
vendelser daglig fra folk som
trenger hjelp til hverdagslige for-
mål som vedstabling, snømåk-
ing, henting av matvarer på bu-
tikken, bæring – eller bare ønsker
sosial kontakt.
– Vi ønsker oss flere frivillige.

Gjerne unge folk. Vi har jo en del
frivillige som er veldig aktive,
menvi tror også at det vil bli flere
oppdrag nå som koronapande-
mien ser ut til å være over, og at
våren kommer, sier leder i frivil-
ligsentralen, Torgun Sunde
Fladby
Pandemien har nemlig satt

kjepper i hjulene på frivillighe-
ten de siste årene.

–Det er nokmange somhar ve-
gret seg for å gå inn hos andre
folk. Det har vært vanskelig å
vite omman er smittsom, og ge-
nerelt har man jo måtte holde
seg inne og alene.
Mennå kommer enny tid.
– Det er mange som ringer hit

til sentralen med både oppdrag
og forespørsler, men vi har også
appen Nyby hvor både frivillige
og brukere kan komme enklere i
kontakt, sier SundeFladby.

Ingenoppdrager for små
Enkelt forklart er Nyby en app
som skal gjøre det lettere å sette
folk som trenger hjelp i direkte
kontakt med de de som vil
hjelpe. Appen har vært i bruk i
Oppdal kommune i et snaut år
allerede.

Ambjørg Håker, Ingrid Hage
ogTorgun Sunde Fladby er grup-
pen som organiserer frivillighe-
ten i Oppdal. De er glade for at
Nyby er tatt i bruk som supple-
ment i frivillighetsarbeidet.

– Appen skal frigjøre tid for
helsearbeiderne våre som alle-
redehar veldigmyeågjøre.Nyby
er enkel å bruke for frivillige og
brukere, samt pårørende som
kan legge inn oppdrag på vegne
av de som trenger det, sier Amb-
jørgHåker.

– Appen er ikke bare et nyttig
verktøy for å kommunisere fri-
villig arbeid, men den fører også
til sterkere nettverk mellom folk
og skaper relasjoner mellom fri-
villige og brukere, sier Ingrid
Hage.

– Tror ikke såmangevet om
tilbudet
Blant de som har fått bruk for
Nyby og frivilligheten er Ove

Nonstad.
Da Ove Nonstad ble alvorlig

syk og fikk problemer med føt-
tene trengte han hjelp til flere
ting. Han har blant annet fått
hjelp til å stable ved.

– Da tok jeg kontakt på Nyby,
og bare etter en halvtime var det
noen sommeldte seg til tjeneste.
Men jeg har jo også så gode og
snille naboer, og de hadde ord-
net med veden før de fra Nyby
rakk å komme.

Selv om Nonstad ikke fikk Ny-
by til å gjennomføre hjelpen han
trengte sier han at tilbudet er
utrolig bra.

– Nyby er veldig enkel å bruke,
og det gikk kjempefort å få svar.
Men jeg tror ikke såmange vet at
tilbudet finnes, og det er jo synd.
Jeg anbefaler alle som har behov
for hjelp å bruke frivilligsentra-
len ogNyby.

OveNonstad er heldig somhar
så hjelpevillige naboer, men det
er ikke alle som har naboer eller
familie somkanhjelpe eller være
sammenmeddem.

Meldte seg somfrivillig
Det er derfor Jan Kåre Bjørkaas
har meldt seg som frivillig. Han
meldte seg som frivillig noen uk-
er siden, ogmeldte seg raskt opp
på Nyby etterpå. Han synes det
er skikkelig stas å kunne være til
hjelp.

– Jeg kjente at jeg hadde både
tid og overskudd etter jeg ble
pensjonist. Så vet jeg at det er
mye ensomhet der ute, og da kan
jeg jo både hjelpe til med hver-
dagslige ting og samtidig bli
kjentmed folk.
Han har hatt to oppdrag som

frivillig siden han meldte seg for
tre uker siden. Ett gjennom fri-

villigsentralen og ett viaNyby.
– Det første oppdraget var å

bære ved inn til en eldre dame.
Det andre var å følge en eldre
mann til tannlegen. Begge de to
satte veldig pris på at jeg kunne
hjelpe dem, og det er godt.
Til sammen tok de to oppdra-

gene omtrent tre timer for Bjør-
kaas.
–Det er sikkertmange somtror

at de forplikter seg ved å melde
seg som frivillig. Men hvis et
oppdrag ikke passer for deg så
får de tak i noen andre. Dessuten
tar oppdragene mindre tid enn
de fleste tror, tenker jeg.
Bjørkaas anbefaler andre å

melde seg som frivillige.
– Det er veldig fint å hjelpe

andre. Det betyr veldig mye for
de som trenger det.

Håperpå flereunge frivillige
Nå som pandemien er over og
samfunnet begynner å våkne ig-
jen håpwe Håker, Hage og Flad-
by at frivillighetsånden slår
følge.

– Vi ønsker oss spesielt flere
unge frivillige.Man fårmye igjen
for å bruke noen minutter av da-
gen på hjelpe noen som trenger
det. Ikke bare følelsesmessig,
men det er også veldig fint å ha
frivillig arbeid på CV-en. Frivil-
ligsentralen vil selvfølgelig
skrive attester på dette for de
som ønsker å ha det på sin CV,
sier Torgun SundeFladby.
– Å hente matvarer for noen

som ikke klarer det selv kan ta
deg 10 minutter, mens det vil
gjøre hele dagen lettere for de
som trenger det, sier Ingrid
Hage.
– I Nyby-appen kan du sjekke

om det er noen du kan hjelpe på
vei hjem fra skolen, for eksem-

pel, sier AmbjørgHåker.

Kanværeanonym
Mottoet deres er «ingen oppdrag
er for små».Med detmener de at
uansett hva du har behov for av
frivillig hjelp, enten det er snø-
måking eller å skifte lyspære, så
skal det være et oppdrag du kan
få hjelp med gjennom Nyby-ap-
pen ogFrivilligsentralen.

Håker påpeker også at i appen
kan man være anonym, dersom
det er et ønske fra brukeren.

– Det er ikke alle som ønsker at
navnet sitt skal stå offentlig tilg-
jengelig. Så det blir anonymisert
etter ønske, så opprettes kontakt
mellom den frivillige og bruke-
ren, sierHåker.

tore@opp.no
99589758

–10minutterkanbetyalt
fordesomtrengerdet
Frivilligsentra-
len i Oppdal
ønsker seg flere
frivillige. Fersk
pensjonist Jan
Kåre Bjørkås
har hatt sine to
første oppdrag.

JanKåreBjørkåsharmeldt seg
som frivillig.Foto: JanAre
Melgård

AmbjørgHåker og IngridHage fraOppdal kommuneshelsetjenester, ogTorgunSundeFladby somer leder i Frivilligsentralenhåper
at fleremelder seg som frivilligeutover våren.Foto: ToreBrendryen

Det første oppdraget var
å bære ved inn til en
eldre dame.Det andre
var å følge en eldre
mann til tannlegen.
Beggede to satte veldig
pris på at jeg kunne
hjelpe dem, ogdet er
godt.

JanKåre Bjørkaas
DaOveNonstadble sykvar
ikkehjelpen langt unna.
Foto: Arkiv


