Referat fra Bjørndal Sommerfestival - planleggingsmøte 13.03.2017
Til stede:

Nina Tveit (Bjørndal Frivilligsentral), Stefan Lindstedt (Bjørndal Juniorklubb), Sandra
Mood (Korpset og Bjørnebærene), Nazila Dabestani (Bjørndal Frivilligsentral,
juniorgruppe), Anja Endresen (Bjørndal Barne- og ungdomsteater), Runa Kirkesæter
(Søndre Nordstrand Husflidslag), Kari Anne Næss (Fredskulturgruppa/Norges
Fredslag), Guro Funjem (Deichman Bjørnholt), Bjørgulv K. Bjåen (Klemetsrud og
Mortensrud menighet), Mian Tayyib (ICC), Sven Jhonny Sundtjønn (BIF), Tone
Gustavsen (BIF), Endre Klungland (BIF), Beate Aas Mietinen (Fotball Gutter 2006),
Terje Rustand (Fotball Jenter 01), Brit Baldisol (BIF, hovedstyret) og Ragnar Hafsøe
(Bjørndal Frivilligsentral og Bjørndal Boligsammenslutning).

Sted/tid:

Bjørndal grendehus, kl. 19.00-21.00

Bakgrunn:
Frivilligsentralen hadde behov for å sjekke tempen på motivasjonen og kartlegge hvilken innsats alle
lag, grupper, organisasjoner og lokale ildsjeler kan bidra med i årets festival, samt å kartlegge
motivasjonen for å fortsette med festivaler etter at Oslo Sør-satsingen. Bakgrunnen for dette var
følgende:


Dette er siste året med Oslo Sør-satsingen som har vært den eneste finansieringskilden til
festivalen. Vi vet pr. d.d. ikke hvor mye støtte som bevilges til årets Sommerfestival, men vi
forventer en redusering. Vi forventer også at vi kun får støtte til et dagarrangement. Vi
forventer at støtten kan utebli helt i 2018. Ev. svært lav.



Uansett hva som skjer, så vil vi i Frivilligsentralen ha muligheten for å koordinere festivalen i
både planleggings- og gjennomføringsfasen, men er da avhengig av at andre lokale aktører vil
skape en samfunnsfest med oss.



Frem til i dag, så har Frivilligsentralen forsøkt å gi alle et honorar for oppdrag som frakt,
montering og demontering av utstyr, rydding av søppel, leker, underholdning og servering.
Dette er nok en modell som ikke kan videreføres ettersom støtten reduseres og/eller uteblir.



Står ikke på bar bakke. Med støtte fra Sparebankstiftelsen, så har Frivilligsentralen kjøpt inn
en del utstyr som kan brukes til å skape en morsom festival (hoppeslott, sukkerspinnmaskin
og m.m.).

Oppsummering:


Festivaldato:
o På grunn av ramadan, så ble det besluttet å flytte festivalen fra 10. juni til etter
sommerferien.
o Nina sjekker hvilken dato Mortensrud-festivalen er og beslutter om Bjørndal
Sommerfestival blir 26. august eller 2. september. Gir deretter beskjed til alle.



De fremmøtte ønsket å beholde Sommerfestivalen som et eget arrangement. Motivasjonen
var som følger:
o
o
o
o



Vedrørende rigging/rydding kom følgende innspill:
o
o
o



Å tjene penger er et pluss, men ikke selve drivkraften for å delta.
Skape en samfunnsfest med alle lokale aktører slik at folk på Bjørndal kan bli kjent
med lokale tilbud
Vise frem nabolaget til politikere og bydelsadministrasjon
Vi kan også bruke festivalens dagprogram til å markedsføre Bjørndal eksternt /
tiltrekke oss nye folk. Stikkord: En grønn perle - et godt sted å leve – familievennlig
osv. Kan gjøres ved å invitere hele Oslos befolkning til å stikke innom.

Frivilligsentralen betaler en gruppe eller klasse hvis støtten fra Oslo Sør satsingen
tillater det. Dette for å sikre effektiv rigging.
BIF kan bidra med rigging og rydding. Nina informerer Endre om hva som er gjort
tidligere.
Ev. løsning: alle deltakere kan ta ansvar for å sette opp egen stand (telt, bord og
stoler), samt rydde rundt den.

Til programmet kom de fremmøtte med følgende tilbakemeldinger:

o

BIF: ønsker å ta ansvar for kveldsarrangementet, men går i dialog med ICC (Islamic
Cultural Centre) for å skape et flerkulturelt program og arbeide for en god mix av
besøkende

o

BIF ønsker også å bidra på dagarrangementet. På dagtid tenker de å ha åpen kiosk
og grilling, samt arrangere en olympiade for familien (familien samler poeng, blir
premier). Mange grupper viser frem sine tilbud under olympiaden (fotball, håndball,
ski, bordtennis osv.). Vurderer å erstatte «Fargerik fotball» med olympiaden, eller en
mindre turnering med f.eks «3 mot 3 spillere».

o

BIF foreslo også å ha ungdomsdisko på fredagen for 11-16 åringer. BIF hadde et
vellykket arrangement i fjor og har satt av penger til dette i årets budsjett.

o

Bjørndal Boligsammenslutning: vil ha informasjonsstand som i fjor.



o

Deichman: Vil bidra med en stand som i fjor (bøker, quiz o.l.), samt et innsalg på
scenen. Sistnevnte vil de dekke med eget budsjett. Kan være Klovnen Knut, en
teatergruppe o.l.

o

Fredskulturgruppa: Har søkt om støtte til å finansiere eget bidrag. Uavklart enda. Har
«Artister for fred» som en av deres samarbeidspartnere. Kan muligens finne artister
som ønsker å opptre. Ser ellers for seg en aktivitet og sceneopptreden. Da med vekt
på en aktivitet som styrker samhold.

o

Klemetsrud og Mortensrud Menighet: Ha en salgs- og informasjonsbod.

o

Islamic Cultural Centre: Stort nettverk i Oslo. Kan spre informasjon om festivalen. Vil
ellers bidra med hennamaling, mat, klær, informasjonsbod osv.

o

Husflidslaget: Runa ønsker å delta med både egne salgsvarer, samt selge sveler osv
for Husflidslaget. Snakker med Grethe m. flere om å delta.

o

Teateret: Anja fortalte at teateret kan tenke seg å opptre, men at det kan være en
utfordring at de ikke starter opp med teaterøvinger før september. Nina sa at teateret
kan øve på grendehuset ved behov i ukene før festivalen.

o

Korpset: ønskelig med sceneopptreden, samt marsjere rundt. Vil i tillegg selge
popcorn og ha en informasjonsbod. Ny ide fra fremmøtte: la barna få prøve et
instrument?

o

Bjørnebærene: Ønsker å opptre med 3-4 sanger. Ser for seg en mix slik at det ikke
blir bare religiøse sanger.

Økonomi:
o

Flere av de fremmøtte organisasjonene kan tenke seg å finansiere sitt bidrag i
festivalen.

o

Nina undersøker andre finansieringskilder som kan erstatte Oslo Sør-satsingen. Dette
kan bli enklere ved at vi nå inviterer hele Oslos befolkning til å stikke innom på
dagarrangementet.



Øvrig:
o

Nazila informerte om at «hver elev er pålagt 150 timer med frivillig tjeneste» når de
går på Bjørnholt skoles IB-linje, VGS 2 året. Nina foreslo at BIF og Frivilligsentralen
kunne samordne et møte med leder for IB_linjen for å se om vi kunne gitt elevene
muligheter i nærmiljøet.

o

Deichman har lyst til å få kjøpt inn et stort lerret som kan brukes til å ha utekino.

