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Malvin Gussiås i Gussiås 
bygdelag ble torsdag kå-
ret til Årets frivillig 2018 
av Nesset Frivilligsentral 
og Lions Club Nesset.

– Det er ikke helsevesenet som 
skaper god folkehelse. 90 pro-
sent folkehelse skapes av alt 
det frivillige arbeidet som gjø-
res i bygd og by. Frivillig arbeid 
skaper bærekraftige lokals-
funn.Disse ordene kom fra fol-
kehelsekoordinatoren i Nesset 
kommune, Mari Husan, som 
var tilstede under årets frivil-
ligsamling i Nesset torsdags-
kvelden.

Jobber for bygda
Det var Malvin Gussiås i Gussiås 
bygdelag som ble Årets frivillig 
2018.

I begrunnelsen som var lagt 
ved nominasjonen stod det:

«Han jobber konstant for 
bygdas ve og vel, og vil at alle 
skal oppleve ei levende bygd. 
Han er inkluderende og nyten-
kende, og ikke minst en god 
igangsetter og pådriver. Han er 
alltid blid og hyggelig. Stiller 
alltid opp ved arrangementer 
og bidrar til sosiale aktiviteter 
og vedlikehold av bygdas gren-
dehus og uteområder. Tar initi-
ativ til å få gjennomført ting, 
stiller opp og organiserer, uan-
sett hva det måtte være».

Gussiås fikk overrakt roser og 
plakett fra Lions Club.

Har gode kår
Frivilligheten ser ut til å ha 
særs gode kår i Nesset. Det vit-
net det store oppmøtet og en-
gasjementet i forbindelse med 
årets Frivilligsamling i Folke-
hjelpshuset i Eidsvåg. Alle fri-
villige lag og organisasjoner i 
kommunen var invitert til erfa-
ringsutveksling, god og hjem-
melaget mat, - og tildeling av 
utmerkelsen «Årets frivillig i 
Nesset». Denne utmerkelsen 
deles ut hvert år av Lions Club 
Nesset. Hele 40 inviterte fra 
frivillige lag og foreninger var 
invitert til samlingen. Forenin-
ger som var representert var 
Lions Club Nesset, Norsk Folke-
hjelp, Eidsvåg Idrettslag, Rau-
sand Idrettslag, Nesset 
skolekorps, Eidsvåg Indremi-
sjon, Aktiv på dagtid, Vistdal 
IL, Eidsvåg bygdekvinnelag, 
Nesset pensjonistforening, 
Nesset Seniordans, Eidsvåg 
ungdomslag, Gussiås bygdelag 
og Eresfjord idrettslag.

Mange oppgaver
Frivilligsentralen og Lions Club 
Nesset stod som arrangør for 
kveldens samling.  Marie Teig-
land fra Frivilligsentralen ledet 
møtet, og orienterte om hva 
som er Frivilligsentralens opp-
gaver. 

Nesset Frivilligsentral ble eta-

blert i 2015, og har tilhold i lo-
kalene til tidligere Eidsvåg 
barnehage. Frivilligsentralen er 
et bindeledd mellom alt frivillig 
arbeid i kommunen. Lokalene 
lånes ut gratis for frivillige lag 
og organisasjoner.  Ett av lage-
ne som holder til i disse lokale-
ne er speiderne. Der har de 
også et trivelig uteområde med 
blant annet bålpanne. Det er 
også en utstyrspool ved Frivil-
ligsentralen, der det er mulig å 
låne diverse utstyr til sport og 
friluftsliv. Faste aktiviteter ved 
Frivilligsentralen er babytreff 
og babysang, fredagskafé, kvin-
negruppe, leksehjelp og ung-
domsklubb. Frivilligsentralen 
skal være en ressurs for frivilli-
ge organisasjoner, men er ikke 
en konkurrent til disse.

Tre av deltakerne fikk anled-
ning til å prate om aktivitetene 
i sin forening. Rune Toven, 
med 37 års fartstid i Norsk Fol-
kehjelp Sanitet Nesset fortalte 
med stor innlevelse  om de 
spennende aktivitetene de er 
med på i løpet av året. Foruten 
beredskap, trening og kurs for 
å være klare for diverse red-
ningsoppdrag, er de tilstede og 
bidrar bredt ved arrangemen-
ter i kommunen, som Eidsvåg-
dagene, Eikesdalsdagene, 
Nesset Musikkfest og andre ar-
rangement. Det lokale laget av 
Norsk Folkehjelp har eksistert i 
40 år, og har aktive medlem-
mer fra Nesset, Gjemnes, Kris-
tiansund, Averøy og Surnadal. 
Det rekrutteres nye medlem-
mer hvert år til opplæring i 
førstehjelp og redningstjenes-

te. De har nå et mannskap på 
42 godkjente førstehjelpere.
Klubbhuset til Norsk Folkehjelp 
er også satt opp på dugnad av 
en tidligere brakkerigg fra 
Trøndelag. Laget hadde til 
sammen ca 8000 dugnadsti-
mer siste året, kunne Rune To-
ven fortelle. Å være aktiv 
medlem i Norsk Folkehjelp må 
kunne kalles en livsstil.

Mange tilbud
Elin Ulateig Austigard, nyinn-
flyttet til Eikesdalen, var første-
års leder for Eikesdalsdagene i 
fjor sommer. Hun innrømmet 
at det ble en bratt læringskurve 
å stå som ansvarlig for et såpass 
stort arrangement som Eikes-
dalsdagene. Elin er imponert 
over all den gode hjelpen hun 
fikk, og alle de positive men-
neskene hun fikk samarbeide 
med i forbindelse med arrange-
mentet. For å få til en slik stor 
og allsidig festival i Eikesdalen 
er en helt avhengig av mange 
positive frivillige.

Rita Lange fra Vistdal repre-
senterer et såkalt lavterskeltil-
bud som kalles «Aktiv på 
dagtid». Det er en turgruppe 
som møtes for å gå en times tur 
hver torsdag formiddag. For 
øyeblikket er det kun damer 
som deltar i denne gruppa, for-
talte hun. De går tur i allslags 
vær, og fører møtebok og teller 
antall turer. 25 og 100 regis-
trerte turer blir premiert. Et 
par ganger i året arrangerer de 
tur til Moldebadet. Dette er ei 
gruppe i Vistdal idrettslag, og 
mottar støtte fra Folkehelsein-

stituttet.
Før de nominerte til Årets 

frivillig ble presentert, fikk alle 
deltakerne mulighet til å pre-
sentere seg sjøl og sin egen for-
ening. Kulturleder i  Nesset 
kommune, Turid Leirvoll 
Øverås utbrøt etterpå «Det er 
så mye energi i dette rommet»! 
Det er ikke tvil om at frivillighe-
ten er limet i samfunnet, og at 
medlemskap i frivillige lag og 
foreninger bidrar til godt felles-
skap.

– Når verv skal fylles eller ar-
beid utføres er det lett å spørre 
de som er ja-mennesker. Men 
det er viktig å prøve å inkludere 
nye frivillige ved å spørre de 
som kanskje sjelden eller aldri 
blir spurt om å medvirke.

De nominerte til prisen var 
Kaspara Bugge Jensen, Mareno 
Nauste, Kjetil Samuelsen, Nes-
set Skolekorps, Mari Husan, 
Jostein Hindhammer, Tormod 
Aspås, Lisa Bakken, Malvin 
Gussiås, Kim Klokset, ekteparet 
Marit R. Leirvoll og Martinus 
Leirvoll, Grotta Ungdoms-
klubb, Tone Skjørsæther. Alle 
var presentert med fyldig be-
grunnelse for at de fortjener å 
få denne utmerkelsen.
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 � Frivilligheten er limet i samfunnet:

Malvin ble «Årets frivillig»

NORSK FOLKEHJELP SANITET NESSET: Leder i Nesset Frivilligsentral, 
Marie Teigland styrer det tekniske, mens Rune Toven informerer 
de frammøtte om Norsk Folkehjelp Nessets mange og varierte 
aktiviteter.

DE NOMINERTE: Her er de fleste av de som var nominert til Årets frivillig 2018 i Nesset. Fra venstre: Tone Skjørsæther, Tormod Aspås, 
Kim Klokset, Malvin Gussiås, Kjetil Samuelsen, Nesset skolekorps v/Hogne Frydenlund, Kaspara Bugge Jensen, Mareno Nauste, Marit 
Rasten Leirvoll, Jostein Hindhammer og Mari Husan.


