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• Vi er 14 besøksvenner. Fire er på en til et besøk, noen er med på 

sangstundene. 

• Vi har utvidet sangstundene til å gjelde Høgehaug også, der er vi en mandag 

pr.mnd. veldig populært med ett stort oppmøte av beboere. Vi har hyret inn 

en ekstra gitarist for oppdraget der! 

• Sangstundene våre er populære. På Kringlemyr er beboerne veldig ivrig. 

• Vi kjøpte inn små julegaver til beboerne på Kringlemyr, på Høgehaug ble det 

tre store konfekt esker, en til hver avdeling.  

• Oppdragene får vi via hjemmesykepleien, legesentret, og nå også via 

frivilligsentralen, som vi har innledet samarbeid med. Men vi ønsker ett bedre 

samarbeid med kommunens folk. 

• Vi hadde også i 2019 besøk av kopplam på Kringlemyr, i år var det Natalie og 

Carlos som fikk mye klapp og kos fra beboerne, til stor begeistring. 

• Årets tur for beboerne på Kringlemyr gikk til Ingers kro på Myrland, hvor vi 

fikk smørbrød og deilig eplekake. 

• 2019 var det vi på Geilo, som hadde den årlig samlingen for besøksvennene i 

Hallingdal, 35 stk var samlet på Kulturkirken, hvor vi fikk omvisning, ett kort 

foredrag om hvordan vi kunne ha en lett trim med våre besøksverter og 

selvsagt servering av småmat og marsipankake! En hyggelig og nyttig samling. 

• Vi har også stått på stand sammen med frivilligsentralen for å makere 

verdensdagen for psykisk helse. Målene er å øke kunnskap og åpenhet om 

psykisk helse. 

• Fem stk reiste til Kongsberg for å være med på feiring av 70 års jubileumet av 

besøkstjenesten i Norge. En hyggelig dag med foredrag og underholdning. 

• En av besøksvennene har vært sammen med sin besøksvert og laget en 

jubileums video, Besøkstjenesten 70 år. 

• Sju stk var på oppfrisknings temakurs Besøksvenn på Gol og en har hatt 

oppfrisknings kurs i psykososial førstehjelp på Kongsberg. 
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