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Historie

• Hjørgunn gård ble i sin tid gitt til Sanitetsforeningen av Gunnar Nilsen (Stabbur-Nilsen) og kona Hjørdis. Derav navnet 
Hjørgunn. For en tid siden endret man navnet til Hjørgunn gård og behandlingssenter. Dette for å få frem at stedet også 
medvirker til å få folk ”på rett kjøl” igjen. Det skjer blant annet gjennom samarbeid med Kriminalomsorg i frihet. 
Straffedømte får anledning til å sone/avtjene samfunnsstraff på Hjørgunn. Flere av de straffedømte føler seg så respektert 
og verdsatt at de fortsetter som frivillige hjelpere etter at straffen er sonet. 

• Hjørgunn gård og behandlingssenter har vært Rolvsøy Rotaryklubbs hjertebarn i snart 20 år. Medlemmene har 
gjennomført dugnader og andre inntektsgivende arrangementer for å skaffe hjelpemidler og utstyr til terapiridning. (Hver 
uke får 200 bevegelseshemmede terapiridning under ledelse av fysioterapeut.) 
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• Terapiridning hjelper den funksjonshemmede til å opprettholde og styrke muskulatur og bindevev. Hesten blir leid 
rundt i ridehallen eller innhegningen ute. Noen funksjonshemmede må også ha en hjelper bak seg i ridesalen. Hestens 
bevegelser og varmen fra hesteryggen bidrar til å løse opp muskelspenninger og minske spasmer. Det gjør den enkelte 
bedre i stand til å klare ting på egen hånd i den vanlige hverdag og skaper økt trivsel. Uten terapiridning vil mange 
funksjonshemmede bli enda mer avhengig av hjelp. Aktiviteten skjer under ledelse av fysioterapeut.

• Ja!!!! Rolvsøy Rotaryklubb kjøpte tre spesialridesadeler. De er slik utformet at de gir ekstra støtte. Mange sterkt 
bevegelseshemmede må ha en ekstra rytter som støtte bak seg i salen for å kunne gjennomføre terapiridningen. En 
herlig opplevelse å se gleden i ansiktet til den funksjonshemmede gutten som for aller første gang kan sitte alene i 
sadelen...

• Giverne Spesialridesalene kostet 10 000 kr hver. Rolvsøy Rotaryklubb, KLP Dugnadsfondet og Tiltaksfondet i D2260 
gav hver 10 000 kr. Bakpå sadelen står det et skilt som viser hvem som har gitt sadelen
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Grillhytta er det største prosjektet Rolvsøy Rotary har hatt på Hjørgunn Gård er Grillhytta

• Innvielse Etter mer enn 900 timers dugnadsinnsats kunne Rolvsøy Rotaryklubb overlevere en grillhytte med plass til ca. 
40 personer. Mottaker var Hjørgunn gård og behandlingssenter i Fredrikstad der 170 funksjonshemmede får 
terapiridning hver uke. Her representanter for Hjørgunn, RR og økonomiske bidragsytere.
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Ny rampe gjør hverdagen lettere

”En ny utendørs rullestolrampe med tilhørende platting ble torsdag innviet på Hjørgunn Gård. 

Nå kan brukerne selv trille helt frem til hesteryggen.” (Fredrikstad Blad )

Rolvsøy Rotary har vært pådriver for prosjektet, men hadde ikke kommet langt uten sponsing fra næringslivet. 

Byggfirmaet Carlsen Fritzøe, avdeling Saxegård på Rolvsøy, har bidratt med materialer til en verdi av 22.000kr , mens Berg

Sparebank har stilt 20.000kr til rådighet som ble benyttet til rullestolrampen.

Rolvsøy Rotary klubb har bygget plattingen av materialene, og tilpasset denne til rullestolrampen.
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Julegrantenning 

Hvert år, lørdag før første advent, tennes julegranen ved Rolvsøy Rådhus.


