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Over 17 millioner kroner til frivilligheten i Hedmark 

første halvår 2022  

Sparebankstiftelsen Hedmark har delt ut gavemidler for 17,3 millioner kroner fordelt på 226 

prosjekter hittil i 2022. Neste søknadsfrist 1. oktober nærmer seg, og Stiftelsen 
oppfordrer lag og foreninger til å søke om støtte til prosjekter som kan glede mange.  

 
- Etter over to år med pandemi er det gledelig å se at aktivitetsnivået er økende med 

mange nye gode prosjekter i Hedmark. Vi vil gjerne ha enda flere søknader og støtter 
prosjekter som skaper aktivitet i lokalmiljøet – og da spesielt prosjekter rettet 

mot barn og unge, sier gavesjef Kristin Vitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen 
Hedmark.  

 
 

Gaver til bredden 

Sparebankstiftelsen Hedmark ga i første halvår breddegaver innen kategoriene: idrett og 

friluftsliv, kultur og samfunn, kunnskap og humanitære formål. Enkeltbeløpene varierte fra 
5.000 kroner til 1 million kroner.  
 

I Våler ble det blant annet gitt 1 million kroner til kunsprosjektet Olavspila for å 
markere 1000-årsmarkeringen som gjøres nå i 2022. I Stange kommune ble det gitt en gave på 

en halv million kroner til en ny klatreinstallasjon for barn. Sistnevnte er en del av 
Stiftelsens prosjekt «Hele Hedmark klatrer» hvor kommuner kan søke om inntil 500.000 

kroner.  
 

Tynset Jazzklubb har gått sammen med flere andre foreninger for å kjøpe inn et nytt flygel, 
dette prosjektet fikk 400.000 kroner av Stiftelsen. På Hedmarken ble det gitt 400.000 

kroner til utstyr til kjelkehockey for funksjonshemmede og på Finnskogen kan det nå bygges 
nye overnattingshytter for fremme friluftslivet med gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark. 
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- Hele 226 små og store prosjekter fikk i første halvår støtte fra Stiftelsen og 

gavelisten viser med all tydlighet at det skjer utrolig mye spennende i regi av 
frivilligheten i Hedmark, sier Kristin Vitsø Bjørnstad og legger til:  

 
- Husk søknadsfristen 1. oktober! 

 
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom 

over 175 års bankdrift i fylket, totalt rundt 10 milliarder kroner. Den største andelen av 
midlene ligger i eierskapet i SpareBank 1 Østlandet - hvor stiftelsen er klart største 
eier. Stiftelsen mottar utbytte fra sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet, og det er disse 

pengene som danner grunnlaget for gavene.  
 

    
Ønsker redaksjonen kontakt med noen av gavemottakerne ta gjerne kontakt med Michael Oreld i 

Stiftelsen på epost: mo@sbsh.no eller mobil: 95178007.  

 

Den fullstendig gavelisten finner dere også på Stiftelsens nettsider: 
http://sparebankstiftelsenhedmark.no/tidligere-tildelinger/ 

 
 

For kommentarer fra Stiftelsen ta kontakt med:  

 

Leder for samfunn og gaver 

Kristin Vitsø Bjørnstad 

+47 907 13 701 
kvb@sbsh.no 
 

 
 

 
Om Sparebankstiftelsen Hedmark  

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere 
Sparebanken Hedmark gjennom over 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største 

eieren i Sparebanken 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, 
deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. Siden 2017 har stiftelsen gitt gaver for 

over 500 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og 
humanitært arbeid i Hedmark. Totalt forvalter stiftelsen rundt 10 milliarder kroner, noe 

som gjør den til en av landets største stiftelser. 
 

 


