
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Psykisk helse

Høst 2021
Høst aktiviteter!

Elverum kommune 

Sektor for pleie-, 
rehabiliteing og omsorg

Fritid med bistand
Psykisk helse

Opplevelser og mestring 
innen kulturelle og sosiale 
aktiviteter sammen med 
andre gir sjøltillit, trivsel og 
overskudd til å møte 
hverdagens utfordringer. 

Vi ønsker dere alle
en riktig god høst!

 
 

Påmelding 
Fyll ut skjema på baksiden  
innen 10 oktober

Avisen finner  du også her:
www.elverum.kommune.no
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Generelt om tilbudet
Fritid med bistand og støttekontakt

Vi gir bistand til innbyggere som har rettigheter og behov for hjelp til en meningsfylt fritid. Med fokus på 
den enkeltes interesser og muligheter (helse og omsorgstjeneste-loven.)

Tjenesten kan organiseres som:
►Aktivitet i gruppe
►Aktivitet i lag forening
►Individuell støttekontakt/treningskontakt/fritidskontakt.
    www.fritidforalle.no

Vi i enheten er også behjelpelig med å «finne veien» til ordinært lag eller forening.
For nye brukere av tjenestetilbudet Fritid med bistand vil dere bli kontaktet av en av oss ansatte for en 
uformell samtale og informasjon om tilbudet.

Har du spørsmål om fritidsaktiviteter? Ta gjerne kontakt med oss

Aktivitetsleder Gry Bodil Ås, tlf: 994 43 104, e-post: gry.bodil.as@elverum.kommune.no
Konsulent Hanne Håberget, tlf: 993 10 528, e-post: hanne.haberget@elverum.kommune.no
Vernepleier Marita Kjelstad Pedersen, tlf. 46933549, e-post: marita.kjelstad@elverum.kommune.no

Vår besøksadresse er Elverum Helsehus, Kirkevegen 47.

Ledsagerbevisordningen
Ledsagerbevisordningen er for funksjonshemmede som har behov for ledsager på kultur- og 
fritidsarrangementer. Ledsager-beviset gir ledsager fri adgang til de stedene og arrangementene 
som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede betaler gjeldende inngangspris. 
For mer informasjon/søknadsskjema - kontakt sektor for PRO, Tjenestekontoret eller
se www.elverum.kommune.no 
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Smittevern
Vi er nøye med å overholde regler og smittevernstiltak fra Folkehelseintistuttet og må ta 
forbehold om at retningslinjene i sosiale sammenkomster kan endre seg.

►Vask hendene godt før du kommer og når du kommer hjem.
►Du må være frisk og symptomfri for å delta.
►Dersom du er i karantene kan du ikke delta.
►Host eller nys i armhulen, vask eller sprit ved behov.
►Unngå fysisk kontakt. Ikke håndtrykk eller klem.
►HUSK, hold avstand og vis hensyn til de rundt deg

Turgruppe - 
hver mandag for turglade i alle aldre
Varierende lengde alt etter turmål. Husk å kle deg etter vær og føre. Noen av turene har i
nnlagt matpause, da står det nevnt på den enkelte turen.
I januar vil det noen mandager bli tilbud om kondisjon og styrketrening til musikk innendørs 
på Elverum Helsehus. 
Turgruppen har som mål å gå til Skagsvola våren 2022 for de som ønsker. Dette er en 
krevende tur derfor har vi fokus på utholdenhet og styrke på noen av turene gjennom høsten 
og vinteren.
Program turgruppe:
►4 oktober – Frisbee golf, ELVIS. Oppmøte på parkeringsplassen på ELVIS mot kirken kl. 12.
    Fritid med bistand har frisbee til utlån. 
►11 oktober – Ola Per Svea. Turen er på ca 8 km i lett terreng. Oppmøte Elverum 
Helsehus kl.12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10. På turen legger vi inn en matpause.  
Ta med matpakke og drikke om ønskelig.
►18 oktober – Hoppbakken i Ydalir. Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12. Vi går til hoppbakken i 
Ydalir og trener i trappene. Husk drikke.
►25 oktober – Christianfjeld Festning. Vi tar en økt med trening til musikk (aerobic) for de  
som vil.Oppmøte på Helsehuset kl 12. 
►1 november – Stavåsdammen. Vi går fra skistadion i Stavåsen. Ta med matpakke og drikke. 
Muligheter for felles transport med avreise fra Elverum Helsehus kl 12.
►8 november – Grindalsskansen. Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12
►15 november – Ola Per Svea. Turen er på ca 8 km i lett terreng. Oppmøte Elverum helsehus  
kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10. På turen legger vi inn en matpause, ta med  
matpakke og drikke om ønskelig.
►22 november – Pers plass. 
Vi fyrer bål ved gapahuken og griller epler med tilbehør. Fritid med bistand ordner dette.  
Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.
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Program turgruppe:

►29 november – Skogmuseet. Vi besøker utstillingene og julebutikken innendørs på 
Skogmuseet. For de som ønsker avslutter vi med lunsj på Forstmann. Gratis inngang på 
museet men hver enkelt betaler for sin lunsj.Oppmøte for de som ønsker å gå til Skogmuseet 
på Elverum Helsehus kl. 11.45 eller oppmøte på Skogmuseet kl. 12.00. 
►6 desember – Trugetur i Svartholtet. Vi håper snøen har kommet, hvis ikke blir det gåtur. 
Fritid med bistand har truger til utlån. Ta med matpakke og drikke. Oppmøte Elverum helsehus 
kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10
►13 desember – Vintertid i Elverum.Hvis arrangementet Vintertid i Elverum også skal 
gjennomføres i år avlegger vi et besøk der. Mer informasjon vil komme.Oppmøte Elverum 
Helsehus kl. 12
►20 desember – Gapahuken i Svartholtet. Vi tenner bål ved en av gapahukene. Fritid med 
bistand serverer gløgg. Ta med pølser eller matpakke om ønskelig. Oppmøte Elverum helsehus 
kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10
►3. januar – Kondisjon og styrketrening til musikk. Innendørs på Elverum Helsehus med 
oppmøte i resepsjonen kl. 12
►10 januar – Museumsrunden.Vi går runden om Skogmuseet og Glomdalsmuseet.Oppmøte 
Elverum Helsehus kl. 12
►17 januar - Kondisjon og styrketrening til musikk.Innendørs på Elverum Helsehus med 
oppmøte i resepsjonen kl.12
►24 januar – Gåtur i Svartholtet Vi tilpasser turen etter vær og føre. Oppmøte Elverum 
Helsehus kl. 12
►31 januar - Kondisjon og styrketrening til musikk. Innendørs på Elverum Helsehus med 
oppmøte i resepsjonen kl.12.
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Svømming i Elverum svømmehall
Annenhver tirsdag kl. 10.30 – 11.30.
Vi møtes kl. 10.15, slik at vi er klar til å gå i bassenget kl. 10.30.
Ingen treningsavgift.

Datoer:
►5. og 19.oktober
►2., 16. og 30. november
►14. desember
►11. og 25. januar

"Det hjelper på motivasjonen 

Spinning og styrketrening 
 - med instruktør på Family Sports Club, Sentrum

Onsdager klokken 13.00
Timen vil inneholde en økt med spinning på ca 30 – 40 minutter. 
På grunn av korona og smittevernhensyn har vi ikke kunne benytte oss av styrketrenings 
apparater, dette håper vi å kunne fortsette med i løpet av høsten. 
Inntil da vil vi gjennomføre enkle styrkeøvelser i etterkant av spinningtimen på gulv der 
sykkelen står. 
Hver enkelt kommer ferdig skiftet og møter i spinningsalen. Døra er åpen fra kl 12.50 – 13.00. 
Husk innesko og drikke. 
Egenandel for høst kr 400,- faktura sendes i etterkant. 
Siste gang før jul 22 desember og vi starter opp igjen 5.januar 



6

Kino «Tre nøtter til Askepott»
 - Elverum Kulturhus

Tre nøtter til Askepott er en storslagen nyinnspilling av julens årlige nasjonaltradisjon. 
Bli med Askepott inn i snøtunge skoger, og opp på det gnistrende norske høyfjellet i hennes 
kamp mot den onde stemoren. 
Astrid Smeplass spillefilmdebuterer i hovedrollen som Askepott, med seg har hun et 
stjernespekket og fargerikt skuespillerlag. Det blir et heseblesende ritt, briljant bueskyting og 
selvfølgelig – slottsball med vanvittige kjoler og en solid porsjon magi
Filmen har premiere 12. november. 
 
Kunne du tenke deg å dele denne filmopplevelsen sammen med andre?  
Meld deg på og du vil få nærmere beskjed om dag og tid.
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Hyggekveld
 - i samarbeid med Treffpunktet

►Onsdag 24. november kl. 18 – 20.30 på Møteplassen

Musikk ved Anders Westhagen og Andreas Holø. Åpen kafe´ og loddsalg

Velkommen til en sosial og hyggelig kveld!
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Nye tilbud i regi av Fritid med 
bistand
Aktiv sammen 
«Aktiv sammen» er et samarbeidsprosjekt mellom Fritid med bistand og Møteplassen Elverum. 
Prosjektet vil være et lavterskeltilbud til personer som står i fare for å oppleve ensomhet og /
eller passivitet med bakgrunn i psykisk uhelse eller lidelse i alderen 18 til 45 år. Målet er at 
deltagere skal oppleve fellesskap og bli introdusert for nye aktiviteter som de selv har vært 
med på å foreslå. Deltagere må påregne en egenandel i forbindelse med aktiviteter der det 
for eksempel er inngangsbilletter o.l

«Aktiv sammen» vil foregå ukentlig på ettermiddag og kveld.
Vil du vite mer om «Aktiv sammen»? Kryss av på påmeldingsskjema og vi tar kontakt med deg

Yoga
Yoga er et samarbeidsprosjekt mellom Lions Club Elverum, Møteplassen Elverum og Fritid med 
bistand. Målgruppen er unge voksne og eldre med psykiske helseutfordringer. 
Dette er et lavterskel yoga tilbud som passer for alle, også for nybegynnere. 
Oppstart i oktober, tilbudet vil foregå på dagtid i lokaler på Møteplassen Elverum.  
Tilbudet er gratis og hver yoga time avsluttes med et felles gratis måltid på Møteplassen.
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Tilbud i regi av Kulturnettverket 
Innlandet og nabokommuner
Se www.kulturnettverk.no som er en informasjonsside om kultur- og fritidstilbud, psykisk helse, led-
sager-/transportordninger og kontaktpersoner. 

Budor – arrangør Kulturnettverket Innlandet
Velkommen til Budor følgende fredager:
27. januar, 11. februar 11. mars og 1. april kl.okken 11 – 14

Her kan du delta i bakken men alpinski, snowboard eller kjelke, langrennsløypene er 
nypreparerte. Lavvo, grilling og sosialt samvær i vinterskjønne omgivelser. 
Gratis lån av ski (alpint og langrenn), snowboard og kjelke. Gratis heiskort. Ta med grillmat og 
drikke.Avreise med felles transport fra Elverum svømmehall kl.10.00. Her blir det med ledsagere  
fra Fritid med bistand. Felles transport kr.130,- Faktura sendes i etterkant.

Seminar for brukere og ansatte sammen 
– samarbeid mellom Kulturnettverket og kommuner

Seminar med Torleif Lundqvist: Veien til mer lys, mindre smitte og mer livsglede
Torsdag 21.oktober 2021, Hamar Kino. Se eget vedlegg.
Avreise med felles transport fra Elverum svømmehall kl. 09.30.Her blir det med ledsagere fra Fritid 
med bistand. Felles transport kr. 130,- Faktura sendes i etterkant. Kulturnettverket 
Innlandet og Fritid med bistand planlegger et seminar i desember/januar på Elverum. Meld deg på 
og du vil motta mer informasjon.

Kulturnettverket Innlandet og Fritid med bistand planlegger et seminar i desember/januar på 
Elverum
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Andre tilbud
Frivilligsentralen
Holder til på kommunehuset Folkvang, gamle lærehøgskolen.
Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. 
Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 
Det meste er mulig!
Aktivitetene på Frivilligsentralen er åpne for alle.

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen
Lærerskolealeen 1, 2408 Elverum

Tlf: 62 43 64 55 - Mobil: tlf 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral

Web/blogg: www.elverumfrivilligsentral.no
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Møteplassen Elverum 
Et kultur- og aktivitetssenter  for eldre, funk-
sjonshemmede i alle aldre, og andre som 
trenger støtte i hverdagen. 
En sosial møtearena.

Til alle de som ønsker seg et dagtilbud, på 
et møtested med kvalitet.

Vi holder til på gamle lærerhøgskolen,
kommunehuset Folkvang.
Inngang, på nordsiden mot ungdomsskolen.

Daglig leder Mari Opseth. Tlf: 911 84 893
Alle er velkommen! Treffpunktet ved 

Møteplassen Elverum
Dette er et lavterskeltilbud innen psykisk 
helse, et møtested for deg som av 
forskjellige grunner ikke er i utdannelse, 
jobb med videre.
Her vil du føle deg trygg og ivaretatt. 

Monica Bakken og Siv S. Nordholm er 
ansatt som aktivitører, og ønsker deg 
velkommen til Treffpunktet. 

De kan nås på tlf 942 02 575 eller på mail: 
moteplassen.treffpunktet@gmail.com

Det er ny plan for aktiviteter hver måned, ta 
gjerne kontakt med oss. 

Åpningstider:
►Mandag 10-14
►Onsdag 10-14
►Torsdag 10-14



PÅMELDINGSSKJEMA HØST 2021
Påmelding – psykisk helse
Bindende påmelding innen 10. oktober 2021

Navn:                       

Adresse: 

Telefonnummer:  

Jeg ønsker å ha med egen ledsager:   Ja □   Nei □   

Jeg ønsker påminnelse på SMS, til telefonnummer:     

Skjema sendes 
til: Elverum kommune, Sektor PRO

Fritid med bistand
Postboks 403 - 2418 Elverum

eller ring/SMS: Gry Bodil Ås, 
99 44 31 04
eller gry.bodil.as@elverum.kommune.no Innen 10. oktober

Jeg ønsker å delta på:  sett kryss

□ Turgruppe

□ Svømming

□ Spinning

□ Elverum Kulturhus, «Tre nøtter 
til Askepott»

□ Hyggekveld, Møteplassen

□ Aktiv sammen

□ Yoga

□ Seminar for brukere og ansatte, 
Torleif Lundqvist

□ Seminar for brukere og ansatte, Elverum

□ Budor


