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VELKOMMEN TIL FRIVILLIGHETSFESTIVALEN 2020
Årets Frivillighetsfestival går av stabelen lørdag 15. august som del av den offisielle åpningen av Mjøsparken  
i Brumunddal. 

Festivalen blir en av de store programpostene denne dagen, og målet er å fylle Mjøsparken med glade  
aktiviteter for store og små i regi av frivilligheten.  

Vi ønsker å lage denne dagen sammen med alle lag og foreninger i Ringsaker. Og i år som i fjor er det  
frivilligheten selv som utformer innholdet i festivalen. Bli med og fyll Mjøsparken med aktiviteter utfra  
hva hver enkelt av dere ønsker å vise fram for publikum!

Vi arrangører legger til rette  - det er lag og foreninger som skaper dagen! I dette heftet ligger informasjonen 
dere trenger for å melde dere på og komme i gang med planleggingen.

Sett av lørdag 15. august kl. 13.30-16.00. Dette blir en dag med mange aktiviteter og mye sosial moro!

DERFOR LAGER VI FRIVLLIGHETSFESTIVALEN
Frivillig sektor er en av de viktigste bidragsyterne til fellesskapsarenaer og aktiviteter som bidrar til trygghet, 
mestring og tilhørighet for befolkningen. Derfor er det viktig å heie fram og synliggjøre frivilligheten i Ringsaker.

Målet med dagen er:

• å lage en arena for rekruttering til frivilligheten

• å la frivillige lag og foreninger få vise fram sin kjerneaktivitet og invitere publikum med i det som presenteres

• å synligjøre mangfoldet i aktivitetstilbudet til frivilligheten i kommunen

• å la folk møtes på tvers av generasjoner

• å skape en arena for integrering

• å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune

Vi står sterkere sammen!



PRAKTISK INFORMASJON OM DAGEN
Hvert lag og hver forening står fritt til å tenke ut en eller flere aktiviteter som dere ønsker å vise fram og  
invitere publikum med på. Dere får tildelt en plass på området utfra behov dere har.

Vi oppfordrer lag og foreninger som tilbyr samme aktivitet (for eksempel håndballgrupper, speidergrupper 
osv.) om å gå sammen om et felles opplegg. Ta en titt på hjemmesiden til Verdens Kuleste Dag i Oslo om dere 
trenger inspirasjon og ideer til aktiviteter (www.verdenskulestedag.no).

Dere tar selv med alt utstyr dere trenger for å gjennomføre aktivitetene. Meld inn i påmeldingskjemaet om 
dere har behov for strømuttak.

Det blir også satt opp en liten scene hvor det er mulig å bidra med ulike innslag. Ønske om dette må meldes 
inn ved påmelding.

Alle lag og foreninger som deltar på denne dagen er med i trekningen av flotte premier.

Program og utfyllende informasjon kommer senere.

PÅMELDING
For å melde dere på, fyller dere ut et påmeldingsskjema som ligger på kommunens nettside eller via denne 
linken: https://www.ringsaker.kommune.no/frivillighetsfestival.493067.no.html

Påmeldingen har startet. Hvert lag/hver forening som melder seg på, får tildelt en kontaktperson i  
forberedelsene. Husk at dagen skal inneholde aktiviteter, ikke infostands.

Påmeldingsfrist: Fredag 14. juni
For spørsmål, send mail til inno@ringsaker.kommune.no

VELKOMMEN TIL KULTURDIALOG
Ringsaker kommune har som mål å styrke samarbeidet med frivillig sektor. Felles møteplasser er et ledd i 
dette arbeidet. Derfor inviterer kommunen, sammen med Ringsaker Kulturråd og Ringsaker Idrettsråd,  
til  kulturdialog på Prøysenhuset onsdag 1. april kl. 18.00-20.30. Årets frivillighetsfestival blir et viktig punkt 
på agendaen denne dagen. For mer informasjon, se invitasjon vedlagt. 

Påmelding sendes til rjw@ringsaker.kommune.no innen 27. mars. 

Vi håper å se dere i Mjøsparken lørdag 15. august 2020!

Hilsen arrangørene:
Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral,  
Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune


