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Frivillighetens år 2022 – Mål og muligheter!

Ved Birgitte Brekke

Prosjektleder Frivillighetens år 2022



SAMMEN FEIRER VI 
NORGES VIKTIGSTE 
LARBEID



MINNER OM MÅLENE:

• Øke deltakelsen

• Fjerne barrierer

• Synligjøre frivillig sektors betydning



Det kongen sa…..



Årets arrangementer

ØKT DELTAKELSE
Åpnings- og 

avslutningsarrangementene

Noe som passer for meg

VÅR DAG

The Gathering

Sammen på tur

Studentens frivillighetsdag

Friluftlivets uke

Strandryddeaksjonen

TV-aksjonen

OD

World Para Snow Sport

Holmenkollen skifestival

Ruten Rock

FJERNE BARRIERER 

for deltakelse 

Noe som passer for meg

Sammen på tur

Barrierefri Fritid

Fremtiden er flerkulturell

World Para Snow Sport

SYNLIGGJØRE frivillig 

sektors betydning
Åpnings- og 

avslutningsarrangementene

Noe som passer for meg

VÅR DAG

Frivillighetens museum

Verdens helsedag

Podcast: Frivillig med S. 

Kloppen

The Gathering

Sammen på tur

Studentens frivillighetsdag

Friluftlivets uke

Strandryddeaksjonen

TV-aksjonen

OD

World Para Snow Sport

Holmenkollen skifest

Ruten Rock
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Det kongen sa…



VI SKAPER FESTEN 
SAMMEN

HVA SKJER I JANUAR?





World Para 
Snowsport games

• 1000 frivillige

• Vintersportstudio på NRK

• MØT
HR direktør i Scandic Hotels
gen sek i Frivillighet Norge 
gen sek i Unge Funksjonshemmede
en frivillig fra Aker asa
forbundslederen i Fagforbundet





Søknadsfrist 7.2.22



VÅR DAG arr. i Rogaland vår 2022

27 lokale lag har søkt støtte 

EKS: korps, frivilligsentral, helslag, turlag, velforening, Ungdomslag, speidere, Røde 

Kors, hagelag, Lions, svømmeklubb, squashklubb osv. 

Type arr. de vil holde: hagedag, Mitt-valg-lekene, konsert, folkehelsedag, frivillighet i 

fengsel, Morsmålsdagen, jubileumsoppvisning, Speiderdagen, Kvinnedagen, lokale 

fester osv. 

6 har fått innvilget støtte



Andre planer i Rogaland

23. April RUTEN ROCKS I SANDNES

26. Juli – 1. August Døves Nordiske Kulturfestival



Hvordan delta i Frivillighetens år? 
5 tips!

- Gjør det dere er aller best til: vær dere selv!

- Vær til stede på Frivillig.no og Ungfritid.no – få 
drahjelp av de store kampanjene våre!

- Lag et «VÅR DAG» arrangement: vis dere fram i 
nærmiljøet og få flere med!

- Delta i noen av de store arrangementene: 
sykkelturen, Strandryddeaksjonen, Sammen på tur 
osv!

- FØLG MED PÅ frivillighetensår.no!



HØR VÅR PODCAST



Lik oss og følg oss på sosiale medier:
• Facebook – Frivillighetensår2022
• Instagram - Frivillighetensar2022

Følg med på våre nettsider:
www.frivillighetensar.no



Hva gjør kommunene for å markere 
Frivillighetens år 2022?

Hå kommune

Ved Merethe Elin Kvia

Frivilligheteskoordinator





Russetreff på Hå sjukeheim gir Livsglede 
til både beboere og russen!

• Generasjonsmøte
• Gjensidig lærdom



Sykkelturen 
5. juli

En folkefest!

Fra nord til sør i 
kommunen



AlleMed

Vi løfter i 
lag!



Hå Gamle Prestegård

• Lag og organisasjoner

• Næringsliver

• Miljøgartneriet

• Kåre Wiig

• Ystepikene

• Vigrestad torg- generasjonsleker

• Kvassheim Fyr



Måltid hos Ystepikene.

Generasjonsleker på 
Vigrestad torg.



Overnatting på Kvassheim Fyr

Kveldsaktiviteter:

Livet i havet

Fuglelivet

Grilling

Historietime med 
Svein Høyland



Afternoon Tea på Hå Sjukeheim
Samarbeid med Sanitetskvinnene på Nærbø og ungdommer fra 
Nærbø ungdomsskole





Frivilligbørs

Friviligbørs 2022
Lag, foreninger, frivillige, næringslivet og 
kommunale tjenester møter hverandre og 
deler.



Kjoleaksjon i 
forbindelse med TV 
Aksjonen





Hva gjør kommunene for å markere 
Frivillighetens år 2022?

Karmøy kommune

Ved Roy Tørring 

Frivilligheteskoordinator



FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET
Roy Tørring

Frivillighetskoordinator Karmøy kommune



Frivillighet i Karmøy

• Stort engasjement og mange ildsjeler

• Mangfold av lag og foreninger

• Vedtatt egen frivillighetspolitikk

• Årets Frivillighetskommune i 2018

• Godt samarbeid med frivilligheten

• Mange preget av korona og smittevern
– Utfordringer knyttet til rekruttering av deltakere, 

frivillige, tillitsvalgte 



Anerkjennelse av 
frivilligheten

• Kampanjer i sosiale medier

• Samarbeid med lokalmedia

• Frivillighetspris



Presentasjon og 
markedsføring av lag 

og  organisasjoner

• Nettsider/Facebook

• «Vår Dag»

• «Aktiv I Karmøy»



Arrangementer

• Frivilligbørs

• Frivillighetskonferanse

• Frivillighetens dag

• Strandrydding

• Økt tilskuddsramme -
nærmiljømidler



Takk for meg!

• Roy Tørring

• Epost: roto@karmoy.kommune.no

• Mobil: 40159935



Markeringsplaner og synliggjøring av 
frivillighetstilbudet i frivillighetssentralene i Rogaland

Frivillig Rogaland

Ved Andrine Kallåk Homme, styreleder og Åsmund Sigmundstad, sekretær





Frivillig Rogaland

• 29 frivilligsentralar

• 19 kommunar

• Styrkje frivilllig arbeid og fremme 

samarbeid, kvalitet og innhald

• Partnarskap med fylkeskommunen



Frivillighetens år

• Årsmøte med fagseminar 17. februar

• Felles inspirasjonssamling for frivillige i 

desember



Synleggjering

• Frivillig Rogaland: 

https://rogaland.frivilligsentraler.no

• Kvar frivilligsentral si eiga nettside:

• https://hjelmeland.frivilligsentral.no

• https://klepp.frivilligsentral.no

• Betre synleggjering av aktivitetar

https://rogaland.frivlligsentraler.no/
https://hjelmeland.frivilligsentral.no/
https://klepp.frivilligsentral.no/




Betre synleggjering av 

organisasjonane

• 10 sentralar bruker https://foreningsportal.no

• https://eigersund.foreningsportal.no/

• 6 sentralar bruker andre nettløysingar

• https://aktivikarmoy.no/organisasjoner

• Målet er at alle frivilligsentralar i Rogaland 

skal bruke gode nettløysingar for å 

synleggjere organisasjonane

• Erfaringsutveksling for å nå dette målet

https://foreningsportal.no/
https://eigersund.foreningsportal.no/
https://aktivikarmoy.no/organisasjoner




Viktige funksjoner

• Tilgjengeleg for publikum på ei enkel 

nettside 

• Enkelt å administrere

• Kan sende meldinger til alle eller 

utvalgte foreninger

• Foreninger kan oppdatere sjølv



Hva gjør frivillige organisasjoner for å markere 
Frivillighetens år 2022?

Nasjonalforeininga for folkehelse Rogaland

Ved Olaug Kvalstad, daglig leder av fylkeskontoret og Oddny Kjølvik ,frivillig 
fylkesstyrerepresentant og representerer fra ett av lokallagene



Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ved Olaug Kvalstad, fylkeskontoret Rogaland 



Frivillighetens år 





Gruppearbeid – folkehelsedagen 7. mai 2022



Signalarrangement 

Bli kjent MED OSS – «På tur med en du ikke kjenner»



Hva gjør frivillige organisasjoner for å markere 
Frivillighetens år 2022?

Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by

Ved Per Arne Lea, daglig leder 



55

Nasjonal førstehjelpskampanje og 
VÅR DAG 7. – 8. mai 2022

Vår Dag 8.mai 
Frivillighetens år

Lokale aktiviteter 

7. – 8 mai

Digitale kurs og 
beredskapsøvelser
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Lokale aktiviteter

Aktiviteter på førstehjelpsdagene og VÅR DAG 7. og 8.mai kan for 
eksempel være:

• Stands med demo av HLR og utdeling av førstehjelpsinformasjon

• Fysiske og digitale førstehjelpskurs.

• Oppvisning av Hjelpekorpsets utstyr og materiell

• Møt Henry på stands

• Aktiviteter på skoler og barnehager
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Mål
• VÅR DAG skal løfte frem og synliggjøre frivillig, humanitær innsats innen 

førstehjelp og beredskap i hele landet.

• Samtidig har Røde Kors en nasjonal førstehjelpskampanje som skal bidra 
til å øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen i mai. 

• Aktiviteter knyttet til denne kampanjen legges i forbindelse med VÅR DAG 
i helgen 7. – 8. mai. 

• Målene for førstehjelpskampanjen er blant annet
• Øke kompetansen om hva det første man skal gjøre når man ser noen er skadet 

• Gjøre flere trygge på hva de skal gjøre når de kommer opp i en akutt situasjon 

• Aktiviteter og budskap rundt VÅR DAG og Førshjelpskampanjen samkjøres 
slik at vi har et enhetlig budskap rundt førstehjelp og frivilligheten. 



Hva gjør frivillige organisasjoner for å markere 
Frivillighetens år 2022?

Rogaland musikkråd

Ved Liv Tjemsland, daglig leder



• Paraply- og 
interesseorganisasjon for 
musikklivet i Rogaland

• Ca 30 musikkorganisasjoner
(ca 40 på landsbasis), 
25 000 aktive musikkutøvere
/600 lag innen kor, korps, 
orkester, folkemusikklag, 
trekkspillklubber, storband, 
band m.m.

Rogaland musikkråd 
v/Liv Tjemsland, daglig leder



Inn i Frivillighetens år 
med pandemien som bakteppe



Foreløpige aktiviteter og arrangementer i 2022:
• Ons 20. april, De Unges Orkesterforbund (Unof): Orkestrenes dag, konsertdag

• Søndag 1. mai, Norsk Sangerforbund: Ulike kor-arrangementer og markeringer

• Lørdag 4. juni, Norges Musikkorps Forbund (NMF): Korpsenes dag i Stavanger med konsert og stands, og markeringer i nærmiljøene

• Tors 16. juni, FolkOrg: Folkemusikkens og folkedansens dag 

• 5. – 11. sept., initiativ av Norsk musikkråd: Musikklivets uke – en feiring av musikkfrivilligheten

• Lør 10. sept., Ung i Kor: Markeringer og konserter i forbindelse med avslutningen av Musikklivets uke/semesterstart

• Lør 17. sept., Korpsnett: Lokale konserter og aktiviteter

• Fre 23. sept., Norges Korforbund: Korarrangementer

• Lør 22. okt., Norsk sangerforum: Circle Song/Vocal Painting – åpen sangdag i Bjergsted, Stavanger

• November, Voksenopplæringsforbundet i Rogaland (Vofo i Rogaland): Frivillighetskonferanse



Takk for meg!

www.musikk.no/rogaland

rogaland@musikk.no



Pause til kl. 15:40



Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid

Friluftsrådenes Landsforbund

Ved Ingrid Larsen Wigestrand, friluftsrådgiver og 

Lisa-Sophie Lundh, friluftsrådgiver



Friluftsliv for barn og unge i ferie og 
fritid

Rogaland fylkeskommune 12.01.2022



Refleksjonsspørsmål

➢ Hvilke hindre er det for å delta i friluftsaktiviteter i Rogaland/din kommune/ditt 
nærmiljø?

➢ Er tilbudet innen friluftsliv godt nok? 

▪ Er det noen grupper av barn og unge som ikke har et godt friluftstilbud?

➢ Hvordan kan kommuner, friluftsråd og organisasjoner i Rogaland samarbeide 
for å sikre at alle barn og unge kan delta i friluftslivsaktivitet?

▪ Hvordan kan min kommune ta ansvar for utvikling og gjennomføring av 
friluftsaktiviteter? 



Om prosjektet: 
Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid

• Finansiert av Klima- og 
miljødepartementet, FL er 
prosjektansvarlig og gjennomfører 
prosjektet. 

• Startet i 2019, oppstartsmøte med mange 
aktører

• Organisert med en styringsgruppe (KLD, 
Mdir, Viken FK, Norsk Friluftsliv og FL).

• En overordnet arbeidsgruppe (mange 
organisasjoner).

Hovedmål

“Målet for prosjektet er å kartlegge og 
systematisk videreutvikle suksessrike 
aktivitetstiltak innen friluftsliv for barn og 
unge i ferie og fritid.»

Effektmål

«Organisasjoner, kommuner og friluftsråd som 
driver med fritidstilbud for barn og unge innen 
ferie og fritid skal ha et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å rekruttere og gi gode 
friluftslivsaktiviteter for barn og unge.»

«Flere barn og unge har et godt fritidstilbud 
innen friluftsliv.» 



Hva er omfanget av friluftsaktiviteter for 
barn og unge i ferie og fritid?

Foto: Dalane Friluftsråd



Hva er omfanget av friluftsaktiviteter for barn og 
unge i ferie og fritid?

Resultater fra NINA rapport 1801.  

- Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 
er høy, men avtar med alder. 92% 
deltakelse for 6-12 åringer til 40% 
deltakelse blant 16-19 åringer.

- Omtrent 10% av barn og unge er 
medlem i en friluftsorganisasjon. Det er 
høyest deltakelse blant de yngste (6-12 
år) 

- Deltakelse i organisert friluftsliv er lavere 
enn i deltakelse i andre organiserte 
aktiviteter som idrett og kultur

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA 
Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

Foto: Fjordane Friluftsråd

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Deltakelse i friluftsorganisasjoner

- Deltakelse i friluftsorganisasjonene 
er størst blant barn og avtar i 
ungdomsårene. De er imidlertid 
forskjeller mellom ulike 
organisasjoner.

- Oslo har den høyeste andelen av 
barne- og ungdomspopulasjonen 
som er med i en av de undersøkte 
friluftsorganisasjonene

- Samlet er det flere gutter enn jenter 
med i organiserte friluftsaktiviteter

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA 
Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Anbefalinger fra FLs omfangsrapport

1. Det er viktig at det opprettholdes 
desentraliserte friluftslivstilbud over 
hele landet. 

2. Det er viktig at et  bredt friluftstilbud 
opprettholdes

3. Det bør arbeides for at flere barn og 
unge blir medlem i en 
friluftslivsorganisasjon

4. Manglende kunnskap om barn og 
unge med ulike utfordringer får 
muligheten til å utøve friluftsliv på lik 
linje som andre barn

Hentet fra: FL Rapport, Omfang av friluftsaktiviteter for barn og unge. Foto: Salten Friluftsråd



Anbefalinger fra FLs omfangsrapport

5. Det er viktig at det tilrettelegges for at 
alle kan delta i friluftslivsaktiviteter

6. Gode og forutsigbare rammevilkår er 
avgjørende for å opprettholde og utvikle 
aktivitetstilbudet. 

7. Vi anbefaler at det vurderes sterkere 
samarbeid mellom friluftslivs- og 
idrettsorganisasjonene for å styrke og 
utvikle aktivitetstilbudet til barn.

Hentet fra: FL Rapport, Omfang av friluftsaktiviteter for 
barn og unge.

8. Allemannsretten, lett og trygg 

tilgang til naturområder og relevant 

tilrettelegging av disse er nødvendige 

forutsetninger for barn og unges 

friluftsliv i ferie og fritid



Hva er det som gjør at barn og unge trives 
med friluftsaktiviteter? 

Foto: Ishavskysten Friluftsråd



Forhold som påvirker suksessen til et tilbud

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. 

(2020). Barn og unges friluftsliv. 

NINA Rapport 1801. Norsk institutt

for 

naturforskning.https://brage.nina.no/n
ina-xmlui/handle/11250/2652475

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Faktorer som kan bidra til at flere får et godt 
friluftslivstilbud

→ Lavterskel: At tilbudet er lavterskel øker mulighetene for at 
hvem som helst kan være med. Tiltak: gratis eller lav 
deltakeravgift, ingen påmelding og lite krav om utstyr - eventuelt  
muligheter for å låne utstyr.

→ Markedsføring: målrettet og oppsøkende markedsføring til 
enkeltpersoner eller grupper. Informasjon via skoler, gjerne 
også i form av lapper heller en via elektroniske plattformer.

→ Gjennomføring: Tilbud til ulike aldersgrupper slik at tilbudet 
har en kontinuitet. Jobb over tid – gjennomfør selv om oppmøtet 
ikke er veldig stort til å begynne med. Inkluder 
aktiviteter/innhold som ikke krever spesielle forkunnskaper.

Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges
friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for 
naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

Foto: Sunnmøre Friluftsråd 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


Faktorer som påvirker suksessen til et 
friluftslivstilbud

• Faktorer som påvirker opplevelse, 
og om barn og unge har det gøy

• Faktorer som påvirker lystbetont 
læring av friluftsliv

• Faktorer som påvirker 
naturopplevelse

Foto: Oslo og Omland Friluftsråd



Hva er det som gjør at barn og unge trives med 
friluftsaktiviteter? 
Hentet fra FLs arbeid med suksesskriterier: 

Det finnes ikke en «suksessoppskrift» 
på den perfekte aktivitet – men noen 
faktorer er grunnleggende.

Trygghet i naturen er en forutsetning 
for å trives. Å bidra til at barn blir 
trygge i naturen er derfor viktig.

Trivsel: 

- Aktiviteten må gi mestring

- Aktiviteten må oppleves som 
morsom.

- Deltakerne får prøve nye ting

- Bør oppleve progresjon

- Gode ledere

- Faste møteplasser

Læring/mål for aktiviteten:

- Deltakerne må lære noe (jf. 
Grunnleggende friluftsferdigheter)

- Progresjon

- Medvirkning

- Bruk av flere sanser 



Grunnleggende friluftslivsferdigheter

Grunnleggende friluftslivsferdigheter er

kunnskap, holdninger og ferdigheter

som gjør at en kan ferdes og oppholde seg trygt i naturen 

på egne premisser, aleine og sammen med andre,

naturvennlig og hensynsfullt.

Definisjonen og de ti grunnleggende friluftslivsferdighetene er utvikla av 

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund



Grunnleggende friluftslivsferdigheter

Holdninger til og kunnskap om naturen

1. Ha tilstrekkelig kunnskap og holdninger til å utøve et 

naturvennlig og bærekraftig friluftsliv.

2. Ha nødvendig kunnskap om de rettigheter, plikter og 

hensyn som allemannsretten innebærer.

Sosiale ferdigheter og kompetanse

3. Kunne vurdere trygt friluftsliv ut fra naturforhold, vær, 

egne og gruppas ferdigheter

4. Kunne ta hensyn til andre.

5. Kunne hjelpe seg selv og andre.

Fysiske og praktiske ferdigheter

6. Kunne ferdes i ulike typer terreng

7. Kunne finne fram i naturen

8. Kunne planlegge turer og aktivitet

9. Kunne etablere en god raste- og leirplass, og etterlate 

naturen like fin som før.

10. Kunne kle seg og pakke utstyr, klær, mat og drikke 

etter vær, føre og aktuell aktivitet.



Friluftsliv for barn og unge

Barn og unges arenaer for friluftsliv i endring

• Behov for økt 
innsats? Samspill 
offentlig og frivillig?

• Del av SFO, 
kulturskole, 
fritidsklubb?

• Trenden er at barn 
og unge i mindre 
grad er ute på 
egenhånd i skog 
og mark

• Økt betydning? –
store forskjeller.

• Rammeplan 
barnehage

• Nye læreplaner

• Store forskjeller

Fritid

Familie

Barnehage 
og skole

Fritid

Offentlig

Organisa-
sjoner

Fritid 

Egen-
organisert



Hvordan kan/ hva skal til for at organisasjoner 
og kommuner kan tilby jevnlig 

friluftslivsaktiviteter for flere barn og unge?
Foto: Sunnmøre Friluftsråd



Hvordan kan/ hva skal til for at organisasjoner og 
kommuner kan tilby flere friluftslivsaktiviteter for 
barn og unge? 

Hentet fra NINA rapport 1801:

Faktorer som kan bidra til at flere får 
et godt friluftslivstilbud

- Lavterskel

- Markedsføring

- Gjennomføring

- Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og
unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for 
naturforskning.https://brage.nina.no/nina-
xmlui/handle/11250/2652475

Hentet fra FLs arbeid med 
suksesskriterier: 

Tilgjengelighet og lavterskel; 
Deltakeravgift, utstyr, påmelding, 
transport/oppmøtested, aktiviteter i 
nærmiljøet, rekruttering til aktiviteter.

Aktiviteter tilpasset målgruppen 

Forskningen og erfaringen har mange 
likheter. 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2652475


For organisasjonene

• Forutsigbare rammevilkår

• Aktiviteter som er gjennomførbare 
over tid

• Tilgang til personale, utstyr, 
frivillige, kompetanse

• Fasiliteter, tilrettelagte områder

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal



Takk for oss!

Kontakt: 

Ingrid Larsen Wigestrand, ingridw@friluftsrad.no

Lisa-Sophie Lundh, lisa@friluftsrad.no

www.friluftsrad.no

mailto:ingridw@friluftsrad.no
mailto:lisa@friluftsrad.no
http://www.friluftsrad.no/


Ungfritid.no Digitalt verktøy for å synliggjøre 
fritidsaktiviteter for barn og unge

Frivillighet Norge

Ved Dorthe Westgaard, organisasjonskonsulent 



Dugnad for økt deltakelse

Dorthe Westgaard

12.01.2022

Dugnad for økt deltakelse:
Ungfritid.no



En rettighet
for barn og

unge
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Barrierer for deltakelse

• Økonomi

• Oversikt

• Tilgjengelighet

Hvorfor er det noen som ikke deltar på fritidsaktiviteter? 

• Representasjon

• Oppfølging

• Kultur 

• Kunnskap

• Kjennskap



En nasjonal 
nettside for 

fritidsaktiviteter
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Gratis å 
bruke!

• Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, 
Helsedirektoratet og Bufdir

• Drives nasjonalt av Frivillighet Norge
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Rettet mot 
barnefamilier 
og unge 0-26 år
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Organiserte 
og varige 
aktiviteter for 
alle barn og 
unge
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Samle

Synliggjøre

Sende
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• Synlighet

• Støtteordninger

• Samlede tips

95
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• Nytt informasjonsmøte (fysisk) i Stavanger våren 2022

• 26. april kl. 18-19.30

• For organisasjoner, frivilligsentraler og kommunale fritidsklubber

• Oppfølging og registrering – ta kontakt på kontakt@ungfritid.no

• Markedsføringskampanje i forbindelse med skolestart høsten 2022: Noe som passer 

for meg

I Rogaland fylkeskommune
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Ungfritid.no i Frivillighetens år 2022

mailto:kontakt@ungfritid.no
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Bli medlem i dag! 

frivillighetnorge.no/bli-medlem

Facebook: @frivillighetnorge

Twitter: @frivillighet

Instagram: @frivillighetnorge

Følg oss! 

Spørsmål?

Ta kontakt på kontakt@ungfritid.no

https://www.frivillighetnorge.no/bli-medlem


Kort oppsummering

Rogaland fylkeskommune

Ved Inge Smith Dokken, fylkesrådmannen


