
 

Årsmelding Brandbu Sanitetsforening 2022 
 

Styret har i 2022 bestått av: Leder Marit Torill Friskop Bjørnerud, nestleder Anne Lise 

Berg, kasserer Anne Marie Solstad, sekretær Solveig Kalstad Brenden, styremedlem Else 

Jensen, varamedlemmer Eva Bakken og Inger Berit Overen. 

 

 

Møteaktiviteter BSF: 
I 2022 kom vi bedre ut i forhold til korona, smittevern og restriksjoner enn vi gjorde i 2021. 
Det er avholdt 12 styremøter og 104 saker er behandlet i løpet av inneværende år. Vi har 
gjennomført 8 medlemsmøter i tillegg til årsmøte. 
 
Vi har i dag ca. 180 medlemmer. I løpet av året er det kommet til 47 nye. Mellom 30-50 
medlemmer kommer på møtene våre.  
 
Temaer dette året har vært;  

• Informasjon fra Apotek 1 Brandbu. 

• Foredrag fra NKS sentralt ved Elisabeth Swärd med tema kvinnehelse. 

• Informasjon fra Else Egge Mathisen om Home Start. 

• Foredrag fra Mariann Johnsen om gamle Tingelstad kirke, St. Petri og boken hun 

har gitt ut. 

• Pusteteknikker ble vi vist av Wenche Sellevåg. 

• Informasjon fra Hadeland Seniorforum v/Per Christian Christensen. 

• På møtet i juni var det basartrekning som stod i fokus.  

• På julemøte hadde vi besøk av Aashaug som laget blomsterdekorasjoner til jul.   

Marte Egge leste historier av Alf Prøysen, en hyggelig tradisjon. 

 

Aktiviteter gjennom året som har bidratt med inntekter er salg er fastelavnsris, basar, 

loddsalg på medlemsmøter, bilblomster, lynlotteri, julekalendre, gaver og godtgjørelse fra 

NKS i forbindelse med at vi har vært vaksinevakter. 

 

Andre inntekter er medlemskontingenten, diverse gaver og momsrefusjon. 

 

 

Økonomisk støtte til NKS sine sentrale fond:  

• Kvinnehelsefondet  

• Fondet for barn og unge  

• "Min dag i dag"  

• Fond for utenlandssatsinger 

• Fadderskap Etiopia 

I tillegg bidrag til S.O.S Barnebyer, Kirkens S.O.S, og til TV-aksjonen «Leger uten 

grenser». Vi har gitt støtte til NKS sitt veiledningssenter for pårørende til rusavhengige. Vi 

har også gitt støtte til Ukraina.  

 



 

Økonomisk støtte lokalt: 

• Brandbu skolekorps 

• Dagsenteret på Marka 

• Frivilligsentralen i Brua, gave i anledning 25-års jubileum 

• Brandbu barneskole, skolelunsj og økonomisk støtte til elevrådet til sklie. 

• Moen skole, støtte til julegrøt  

• Landsbyen Brandbu med pengestøtte til blomster i Brua  

• Paraidrett – Brandbu idrettsforening 

• Idrettsskole – Brandbu idrettsforening 

• Fontenehuset Hadeland 

• Fontenehuset Gjøvik 

• Størenslunden Park 

• Psykisk helse 

• Matbua Frelsesarmeen 

• Brandbu ungdomsskole, støtte til foredrag. 

• Nattcup på Hadeland videregående skole. 

 

Aktiviteter initiert sentralt gjennom NKS og andre lokale aktiviteter: 

• Kløvertur hver torsdag. Godt aktivt år på turfronten. 

• Lesevenn på Brandbu barneskole startet opp igjen utpå høsten 2022. 

• Fredrikkestrikk er gjennomført gjennom hele året og vi har levert pakker til alle 

nyfødte i Gran kommune med sokker, luer og håndklær mm til helsestasjon på 

Jaren. I 2022 er det blitt laget 103 pakker. 

• Orklamidler; vi har laget 48 «Orklaposer» med mat, hygieneartikler mm, samt litt 

ekstra godterier i posene til barnefamilier før jul. Utdeling i samarbeid med 

helsestasjonen på Jaren. På grunn av prisrabatter fikk vi mye for pengene på Kiwi. 

• Vi har også gjennom bidrag fra Dr. Størens og frues legat delt ut gavekort før jul i 

samarbeid med helsestasjonen på Jaren for totalt kr 10 000,-. 

• «Vi inviterer», («Kanskje kommer kongen») Vi har invitert til 4 samlinger. 

Dagsenteret på Marka ble i mars invitert på middag på Hadeland gjestegård, 

Psykisk helse Gran ble invitert på lunsj som vi laget til på Trivselshuset i mai. Lunsj 

på Trivselshuset ble det også på brukere av dagsenteret på Marka i oktober og før 

jul ble beboere på Markatun invitert til et måltid mat på Peppes Pizza i Brua.  

• Plukket og laget i stand ris, satt på fjør og solgt fastelavnsris. 

• Bilens dag i Brua – hadde lynlotteri og solgte bilblomster. 

• Vigga-løpet - solgte bilblomster. 

• Duar’n. Hver 3.dje tirsdag i måneden. 

• Arctic garden – Plantebonanza - v/Erik Skjerven og Anders Røyneberg. Overskudd 

til Landsbyen Brandbu, øremerket blomster. 

• Vært strikkehjelpere for 4. klasse på Brandbu barneskole. 

• Vært med på hyggekveld på Marka og bidratt med kaker. 

• Sommertur for medlemmene som gikk til Kapp Mjølkefabrikk og Balkesenteret og vi 

avsluttet med middag på Toten Hotell Sillongen. 

• Fredrikkeprisutdeling i Oslo - 9 fra oss deltok. 

• Julemarked i Brua, vi delte ut røde knapper og arrangerte lynlotteri.  



• Ny aktivitet dette året; Strikkekafe annenhver onsdag i samarbeid med 

frivilligsentralen. 

• Bidratt med midler til foredrag på Brandbu ungdomsskole, Simen Almås i samarbeid 

med Tingelstadhøgda og Vestre Tingelstad Sanitetsforening. 

• Vært med på dugnad på Trivselshuset og pusset vinduer. 

• Oktoberfestivalen – vært med og servert lunsj 

 

Medlemmer i styret har vært på fylkesårsmøtet på Lillehammer hvor 4 deltok. På dette 

møtet fikk vi en pris for størst %-vise medlemsvekst med 15% økning og 24 nye 

medlemmer. Vi har vært på Regional samling på Hamar hvor 3 fra styret deltok. 

 

 

Vi har også deltatt på: 

• Informasjonsmøte angående omsorgsberedskap på Gjøvik hvor 5 medlemmer var 

med. Tema brannvern. 

• Årsmøte i Gran frivilligsentral på Trivselshuset, hvor vi har to stemmer og 4 deltok. 

• Felles styremøte på Gran, LHL huset. 4 fra oss møtte. 

• Møte angående frivillighetens år som ble arrangert i Størenslunden. 2 deltok fra oss. 

• Deltatt og bidratt på den «Nasjonale sykkelturen» i anledning frivillighetens år. 

• Informasjonsmøte sammen med de andre foreningene i Gran, som Jaren 

Sanitetsforening arrangerte. Tema på møtet var NKS som forskningsaktør. 

• Besøkt Fontenehuset Gjøvik. 

• Besøkt Fontenehuset Hadeland. 

• Omsorgsberedskapsmøte på Rådhuset – 2 fra styret deltok. 

• Møtt i «Referansegruppe for Sagatangen» før jul hvor vår leder er medlem i gruppa. 

 

 

 

 

Brandbu 31. januar 2023                                                       Solveig Kalstad Brenden 

       sekretær 


