SKAUN KOMMUNES FRIVILLIGPRIS
Under følger er en oversikt over mottakere av Skaun kommunes frivilligpris, fra prisen ble innstiftet i
2016.
2019
Liv Hegseth fikk prisen i 2019. Liv Hegseth er i anledning frivilligprisen omtalt som «et unikum for
frivilligheten og fortjener virkelig påskjønnelsen».
Liv Hegseth har hatt flere verv i Buvik pensjonistforening med bl.a. ansvar for IT-tjenester vedr.
foreningens hjemmeside og oppdateringer av alle typer meldinger til medlemmene.
Hegseth har også vært aktiv som frivillig i Frivilligsentralens arbeid, og hun var også den som i sin
fulgte opp arbeidet med etablering av Skaun frivilligsentral.
I saksframlegget for prisen sto det: «Ein pris til Liv Hegseth vil nok også kunne sjåast som ein pris til
alle dei frivillige ved Tangen og i Buvik pensjonistforening, noko som vil vere både rett og vel fortjent».

2018
Pilegrimsvertane ved Skaun menighetshus fikk prisen i 2018. I saksframlegget for vurderinga av de
frivillige ved menighetshuset sto det:
Skaun menighetshus har i alt teke imot 439 pilegrimar på overnatting i 2018. Attåt denne
gruppa har også 92 pilegrimar overnatta i Skaun samfunnshus. 42 pilegrimar har overnatta
privat, gjennom innsats frå pilegrimsvertane.
I Skaun kommune har mykje av den frivillige innsatsen ved pilegrimarbeidet hatt utspring i
miljøet ved Skaun menighetshus. I 2018 har det vore Leif Olav Syrstad og Ruth Fagereng,
Solveig og Endre Bjørgum, Eli og Jon B. Husby, Ella og Jon Lyngstad og Ola og Rutt Skauge
som har teke i mot og innkvartert, guida og ivaretatt behova til pilegrimane som har vore
innom i løpet av vår, sommar og haust.
I 2011 registrerte ein 150 pilegrimar som overnatta på Venn, i 2018 var heile 573 pilegrimar
innom Skaun menighetshus og Skaun samfunnshus. Det er ein formidabel vekst i
pilegrimstrafikken, noko som understrekar den store frivillige innsatsen pilegrimsvertane har
lagt ned.
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2017
Birger Paulsen fikk prisen for sitt arbeid gjennom et helt liv, innen både idrett, korps, nærmiljø og i de
senere år gjennom pensjonistforeninga.
Forslagsstiller skrev i sin anbefaling på Birger Paulsen:
«Da jeg kom til Buvika i 1975 var noe av det første jeg la merke til dugnadsånden og
frivilligheten gjennom musikk og idrett, og Birger var sentral i det meste, både med
gjennomføring, speakertjeneste, regnskap og planer videre. Birger er fortsatt svært aktivt med
etter snart 40 års tjeneste, men nå med enda flere aktivitetsområder, fortsatt på frivillig basis.
Imponerende!»
Han har vært aktiv for idrett, korps, menighetsarbeid, nærmiljø, som leder i pensjonistforening og som
instruktør for «trim for eldre».

2016
Leif Olav Syrstad er mottaker av Skaun kommunes første frivilligpris. I omtalen av Syrstad sin innstas
er det vist til blant annet følgende:
Leif Olav Syrstad har gjennom en årrekke vært engasjert i det frivillige arbeidet i Skaun
kommune. Det er særlig i Skaun historielag og i Skaun bygdamuseum at Syrstads arbeid har blitt
synlig, men også i andre fora har han stått på som frivillig.
Syrstad har vært medlem i styret i Skaun historielag siden 2006, og tok over som leder der i
2009. Han gikk ut av styret i 2015, og tok da på som leder i Skaun bygdamuseum. Syrstad har,
sammen med en kjerne av frivillige vært sentral i planlegging og bygging av det nye
museumsbygget på Skreddarhaugen.
Av andre områder der Syrstad har vært engasjert er som guide i Skaun kirke og på Husaby, som
frivillig i Kristin på Husaby og oppsettingene av Skottet og Eldkorn. Han har også de siste 10
årene vært den, sammen med miljøet ved Skaun menighetshus, som har gjort den største
innsatsen for vedlikehold og formidling av pilegrimsarbeidet i kommunen.

