
Invitasjon til 10 års bursdag – og til å se framover: 
 
 
 

Framtida  eier vi jo SAMmen 
 
 

SAMfunn –SAMarbeid- SAMhandling – SAMordning – 
SAMmenheng – SAMliv-  SAMspill – SAMvær - SAMvirke 

 
 
 
 
 
 

Dagskonferanse  
  

Bøndenes Hus,Svinndal  
21.september 2005 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangør:   BYGDESENTRALEN SVINNDAL A/L, Våler i Østfold  
i godt samarbeid med frivillighetssentralene i Østfold, Våler 
kommune og Østfold Fylkeskommune. 



Hvorfor dagskonferanse? 
Siden begynnelsen av 1990-tallet har staten bl.a. hatt satsningsområdene  SAM-
kommuneforsøk, nærmiljøarbeid, frivillighetssentraler, LA-21, folkehelse.  
1.januar 2005 ble kultur-og kirkeministeren også frivillighetsminister. 
Departementet ønsker at frivillighetssentralene skal være lokale 
kraftsenter/nærmiljøsentraler for frivillig virke - rette fokus på frivilliges 
deltakelse og engasjement, et bredt lokalt samarbeid og koordinering. 

Uansett statlig fokus – det er i nærmiljøet det skjer! 
 

I nærmiljøet skal store og små, gamle og unge gi livene innhold- fylle dem med 
trivsel, spenning, trygghet og utfordringer. Det er her barna skal ha en god 
oppvekst , det er her eldre skal ha en fin alderdom.  
Kommunen kan ikke ”fikse alt”. Alt kan ikke og skal ikke kjøpes for penger. 
Den frivillige innsatsen har en egenverdi. På individplan utgjør frivillig aktivitet 
en arena for personlig engasjement, aktiv deltakelse, mestring og fellesskap med 
andre. Frivillige organisasjoner og sammenslutninger betyr mye for å  
opprettholde levende og trygge lokalsamfunn. Det offentlige bør legge 
forholdene til rette for dette arbeidet. Men vi kan ikke vedta hva folk skal 
engasjere seg i. Det skjer etter egne verdivalg. 
 
Bygdesentralen Svinndal A/L ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Våler i 
1995 som frivillighetssentral og knutepunkt for samarbeid på kryss og tvers i 
bygda. Vi jobber for et levende lokalsamfunn der menneskene er i fokus og alle 
er ressurser.  
Mangt og mye har skjedd på 10 år,    
samfunnet og menneskene er ikke statisk.   
Ved markering av et 10-årsjubileum er det   
derfor naturlig å stoppe opp for å oppdatere  
kunnskaper, arbeidsmetoder og erfaringer.   
 
Alle vet at skal et orkester spille godt, må vi 
kjenne instrumentene, deres styrke og svakheter. 
Den gode samklangen oppnås kun om vi har ulike 
instrumenter og gir plass til at alle blir hørt.   
 
Formålet med konferansen er å sette fokus på samfunnsorkesteret, utfordringer 
og hovedgrep for å utvikle samarbeid og samklang i lokalsamfunnet.  
Konferansen er en møteplass for alle kommuner og nærmiljø som er opptatt av å 
skape gode, levende lokalsamfunn.  

 
Sørg for at de rette personene blir representert på konferansen, både fra 

administrasjonen, politikerne og det frivillige liv i din kommune! 
 

”Ein kan reisa  
utan noko mål,  
men ein kan aldri 
nå eit mål utan å 
fara vegen dit.” 

 
      Arne Bakken  



Program: 
 8.30 Registrering 
 9.00 Velkommen til Våler  v/ varaordfører Helge Simonsen 
 9.10 Fra frivillighetssentraler til nærmiljøsentraler  

v/ statssekretær Berit Øksnes Gjerløw, Kultur- og 
Kirkedepartementet  

 9.40 Hvor er vi - 10 år etter SAM? 
• SAMvirke mellom lokale og kommunale ressurser. 

Nye muligheter? v/ Asle Moltumyr, Miljøverndepartementet. 
(Han jobber spesielt med forankring av lovverket i kommunalt 
plansystem).   

• Regionalt utviklingsarbeid v/ plansjef Gunn Mona Ekornes, 
Østfold Fylkeskommune 

• SAMspill i nærmiljøet Svinndal v/ Jorunn Tinglum, daglig 
leder Bygdesentralen Svinndal A/L  

10.40 Pause 
10.55 Kunstnerisk innslag v/ visegruppa ”1881” fra Halden   
11.10 På sporet av lokal frivillighetspolitikk?   
                   v/ Ina Kathrine Ruud, Kommunenes Sentralforbund 
11.30 SAMarbeid om matkultur og stedsidentitet  

v/ mesterkokk Brith Bakken.  
(Hun driver egen næringsvirksomhet i Rygge, er bjørnejeger, fisker, 
sanker, turgåer og kulturformidler). 

11.50 Lunsj:  Vålers Nærmiljøtallerken og Svinndals tyttebærfromasj  
                   Beinstrekk på Folkesti Svinndal  
13.10 Lokale SAMarbeidsstrukturer offentlig – frivillig.      

Hvordan ivareta frivillig sektor? v/ Åslaug Haga,  
leder Senterpartiet, stortingsrepresentant og tidligere kulturminister. 

13.40 Frivillig tvang v/ Åse Vigdis Festervoll.  
(Hun har erfaring som forvalter, tilrettelegger, forsker og formidler 
og jobber bl.a. innenfor temaområdene kultur, kultur og helse, 
frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler, nettverk mellom 
offentlige og frivillige strukturer. Utdannet sosialantropolog, utgitt 
flere bøker og hefter).  

14.20 Pause 
14.30 SAMarbeidsavtale Folkehelseprogrammet i Østfold og 

Frivillighetssentralene i Østfold v/ Arvid Wangberg, 
Folkehelseprogrammet i Østfold.  Underskriftsermoni.   



14.50 Oppsummering  
15.15 Slutt 

Ordets dirigent: Lasse Edelsteen  
                
 Ekstra tilbud:  Tilbring resten av dagen i Svinndal!   

Kl.17.00 inviteres du til 10 års bursdag (av det barnlige slaget!)  med 
innbudte gjester, ”verdens lengste spisebord” (kake eller annet spiselig), 
humor, lek og litt galskap. Pølser og mineralvann kan kjøpes. 
- Kle deg gjerne ut, enten ugjenkjennelig, eller à la 1905. Utmerkelse til 

verste og beste kostyme (voksne) og morsomste kostyme (barn under 
15 år). 

- Alle som har bursdag i Svinndaluka  (17/9- 25/9) og deltar i 
bursdagselskapet,  får en liten oppmerksomhet om de gir beskjed til 
Bygdesentralen Svinndal  senest 20. september.  

 
SVINNDALUKA 2005, lørdag 17. – søndag 25.september , 
arrangeres for 10.gang og er et samarbeidsprosjekt for og av alle aktører i 
Svinndal. Uka skal tilføre oss kunnskaper og erfaringer på forskjellige områder, 
skape moro og glede for ALLE som bor her eller besøker oss. Bygdesentralen 
Svinndal A/L er koordinator for Svinndaluka. Ta kontakt for nærmere 
opplysninger/program. Hjemmeside: www.svinndal.com     

Velkommen til Svinndal! 
 

Påmelding til dagskonferanse 21/9 
Arrangøren dekker konferanseavgifter. Lunsj/ kaffe, kr 150,-, vil bli fakturert 
eller betales ved registrering 21/9. Du kan melde deg på ved å sende 
påmeldingsskjema eller ringe til Bygdesentralen Svinndal A/L, 1593 Svinndal. 
Tlf. 69286316 / 97069027, telefaks 69286216, e-post   jtinglum@online.no. 

 
Påmeldingsfrist onsdag 14.september. 

Påmeldingen til konferansen er bindende. Ved overtegning vil de første 
påmeldte være fortrinnsberettiget.  
 
Navn:______________________________Stilling/funksjon:_______________ 
Arbeidsgiver/organisasjon:___________________________________________ 
 
Adresse:________________________________Tlf.______________________ 
Telefaks:______________________ E-post:_____________________________ 
 

Ønsker faktura tilsendt:  Ja___   Nei___ 
Fakturaadresse:_______________________________________________ 


