
Årsberetning Brandbu Sanitetsforening 2021 
 

Styret i foreningen har i 2021 bestått av: Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, nestleder 
Anne Lise Berg, kasserer Anne Marie Solstad, sekretær Solveig Kalstad Brenden, 
styremedlem May Brit Mogerhagen, varamedlemmer Eva Bakken og Inger Berit Overen. 
 
Møteaktiviteter BSF: 
I 2021 ble våre aktiviteter også berørt av smittevern og restriksjoner i forbindelse med 
koronapandemien. Det er avholdt 11 styremøter og 94 saker er behandlet i løpet av 
inneværende år. Det er i løpet av året avholdt 5 medlemsmøter. Årsmøtet 2021 ble 
gjennomført digitalt 23. februar. 
 
Vi har ca.160 medlemmer og rundt 30 medlemmer kommer på møtene våre. Temaer dette 
året har vært;  

• Basartrekning. 
• Medus – orientering om hjelpemidler til hørselshemmede. 
• Amund Bø fortalte om Steinhuset. 
• Aashaug blomster – dekorasjoner og planter til jul. 

 
Aktiviteter gjennom året som har bidratt med inntekter er salg av fastelavnsris, basar, 
loddsalg på medlemsmøter, medlemskontingenten, gaver og momsrefusjon. 
 
Vi sendte inn bidrag til NKS sentralt i forbindelse med «Årets forening» og «Årets 
prosjekt». Vi ble nominert i begge kategorier, men nådde ikke helt til topps. Vår forening er 
blitt lagt merke til både sentralt i NKS og i lokalmiljøet. Vi har hatt besøk av NRK som laget 
en reportasje om oss og Fredrikkestrikk som ble vist på NRK Innlandet. Det har også vært 
et innlegg i medlemsbladet Fredrikke om strikkinga vår 
 
Økonomisk støtte til NKS sine sentrale fond:  

• Kvinnehelsefondet  
• Fondet for barn og unge  
• "Min dag i dag"  
• Fond for utenlandssatsinger 

I tillegg bidrag til S.O.S Barnebyer og Kirkens S.O.S. 

Økonomisk støtte lokalt: 
• Brandbu skolekorps 
• Dagsenteret på Marka 
• Frivilligsentralen i Brua  
• Brandbu barneskole, skolelunsj og økonomisk støtte til elevrådet 
• Moen skole, julegrøt  
• Landsbyen Brandbu med pengestøtte til blomster i Brua  
• Paraidrett – Brandbu idrettsforening 
• Idrettsskole – Brandbu idrettsforening 
• Gavesjekker før jul som ble utdelt gjennom Helsestasjon til barnefamilier. 
• Fontenehuset Gjøvik 



 
Aktiviteter initiert sentralt gjennom NKS og andre lokale initierte aktiviteter: 
• Kløvertur hver torsdag. Har vært veldig aktive dette året. 
• Lesevenn på Brandbu barneskole startet opp igjen høsten 2021. 
• Fredrikkestrikk er gjennomført gjennom hele året og vi har levert 65 pakker med 

sokker og håndklær mm til helsestasjon på Jaren. 
• Vært vaksinevakter – først på Trivselshuset i Brandbu og etter hvert på Sagatangen 

i Gran. Vi har også pakket hurtigtester for kommunen. Oppdrag vi har tatt på oss 
gjennom omsorgsberedskapsgruppa i Gran kommune.  

• Orklamidler; vi har laget «Orklaposer» med mat, hygieneartikler mm, samt litt ekstra 
godterier i posene til barnefamiliene.. Dette har skjedd i samarbeid med de andre 
sanitetsforeningene i Gran kommune og utdeling har vi gjort i samarbeid med 
helsestasjonen på Jaren.  Kiwi i Brua har vært storartet i denne forbindelsen med 
godt rabatterte varer, slik at vi fikk mest mulig for pengene. 

• «Vi inviterer», Vi har arrangert en samling for inviterte på Lygna og en på 
Trivselshuset. De som var til stede på disse to arrangementene var veldig fornøyd 
med både serveringen og det sosiale samværet. 

• NKS sitt 125 års-jubileum var vi med og markerte ved at foreningen deltok i 
Kløverstafetten på våren. Mange var med og gikk og vi hadde kaffe og grilling på 
turen. 

• NKS sitt 125 års-jubileum markerte vi også på julemøtet hvor styret stod for 
koldtbordet og vi bestilte en flott bløtkake. 

 
På grunn av pandemien, smittevern, avstandskrav med mer ble det i 2021 også avlyst flere 
møter/arrangementer. Noen møter lot seg arrangere via nett og ble ivaretatt over Teams- 
eller Zoom. 
 
Medlemmer i styret har deltatt på ekstraordinært fylkesårsmøte via Teams den 11. februar. 
Møtet gjaldt støtte til Fontenehuset på Gjøvik. Det ordinære fylkesårsmøtet del I ble 
gjennomført digitalt 26. mai, hvor fire fra styret var med. Landsmøtet, som skulle vært i 
Tromsø, ble også gjennomført digitalt, hvor leder og nestleder deltok. Fylkesårsmøtet del II 
ble holdt på Fagernes i oktober. 
 
Regional samling ble holdt på Lillehammer i november hvor 3 fra styret deltok.  
 
Vi har også deltatt på: 

• Duar'n, som kom i gang igjen på høsten.  
• Årsmøte i Trivselshuset, Frivilligsentralen hvor vi har to stemmer. 
• Åpningen av Størenslunden Park den 11. juni. 
• Julemarked i Brua, vi delte ut røde knapper og arrangerte lynlotteri.  
 

 
Brandbu 3. januar 2021                                                     Solveig Kalstad Brenden 

   sekretær 


