
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Aktiviteter for 
utviklingshemmede

Aktivitets-
posten
 
Sommer 2019

Våren er her, 
og sommeren er på vei! 

Vi håper du finner noen 
aktiviteter som passer 
for deg. 

Aktivitetsposten finner du også på 
www.elverum.kommune.no 

Sektor for kultur ønsker dere 
alle en riktig god sommer!

Påmelding: Fyll ut skjemaet 
på baksiden innen 1. juni.
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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.
(jmf. Helse- og omsorgstjenesteloven)

Har du spørsmål om fritidsaktiviteter? 

Aktivitetsleder Gry Bodil Ås, tlf. 994 43 104
gry.bodil.as@elverum.kommune.no

Konsulent Hanne Håberget, tlf. 993 10 528
hanne.haberget@elverum.kommune.no

Vernepleier Marita Kjelstad Pedersen, tlf. 469 33 549
marita.kjelstad@elverum.kommune.no

Vår besøksadresse er rådhuset 1. etasje.

Innhold:
 
Sommertilbud  side 4–6

Andre aktiviteter  side 7–11

Påmeldingsskjema side 12
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Generell informasjon
Utgangspunktet for de fleste turene er fra 
Elverum Svømmehall. Du får beskjed hvis turer 
blir avlyst eller endret. 

På turene er det med ledsagere fra 
sektor for kultur. Har du store hjelpebehov bør 
du ha med egen ledsager. 

Ta med lommepenger, og passende klær og 
utstyr til turen. Vi kjører vanligvis minibuss. 
Regning på egenandel sendes ut etter som-
merferien.
 
Ledsagerbevis aksepteres. 
Hvis du blir forhindret fra å delta på påmeldt 
tur, må du melde fra senest dagen før, hvis 
ikke vil du bli fakturert.
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Morodalsfestivalen 
Lørdag 15. juni 
I samarbeid med NFU Elverum
Musikkfestival for alle som liker moro i Nord-Odal.
Artister: Ole Ivars, Vazelina Bilopphøggers, Silya 
med flere.
Mat og kiosk salg i boder.
Avrerise fra Elverum svømmehall klokken 09.30
tilbake ca klokken 20.30.
Billetter kjøpes ved inngang. kr. 350,- (også led-
sagere)
Transport kr. 200,- faktura sendes i etterkant av 
turen
Det kan være lurt å ta med campingstol.
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Grillkveld på 
Skogmuseet 
Torsdag 20. juni 
I samarbeid med NFU Elverum
En hyggelig utekveld med grilling, musikk og 
sosialt samvær.
Ta med grillmat og drikke til eget bruk. 
Det blir servert kaffe og kaker.
Oppmøte klokken 17.00 ved paviljongen på 
Skogmuseet, vi avslutter ca. klokken 21.00
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104.

Hamar - Koigen
Torsdag 27. juni 
Vi reiser til Hamar og rusler langs Koigen. 
Avreise klokken 17.00 fra Elverum svømmehall
Tilbake ca klokken 21.00.
Ta med: matpakke og drikke, eventuelt 
lommepenger. 
Egenandel: kr. 200,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Frisbee på Festningen
Mandag 1. juli
Vi møtes utenfor Ungdommens hus og rusler 
opp til Festningen. Her blir det mulighet for å 
prøve fresbee anlegget. 
Ta med mat og drikke hvis du ønsker.
Avreise klokken  17.00, oppmøte utenfor 
Ungdommens hus
Tilbake ca. klokken  20.00
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104.
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Hamar - Koigen
Torsdag 27. juni 
Vi reiser til Hamar og rusler langs Koigen. 
Avreise klokken 17.00 fra Elverum svømmehall
Tilbake ca klokken 21.00.
Ta med: matpakke og drikke, eventuelt 
lommepenger. 
Egenandel: kr. 200,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Frisbee på Festningen
Mandag 1. juli
Vi møtes utenfor Ungdommens hus og rusler 
opp til Festningen. Her blir det mulighet for å 
prøve fresbee anlegget. 
Ta med mat og drikke hvis du ønsker.
Avreise klokken  17.00, oppmøte utenfor 
Ungdommens hus
Tilbake ca. klokken  20.00
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104.

Mattisrud - Løten
Fredag 5. juli
Vi reiser til Mattisrud og ser Mattisrud Sammarstid, 
Dette vises gjennom spill og sang en uke i en 
småbrukerfamilie. Tor Karseth står bak tekst, 
musikk og regi.
Salg av kaffe, brus, vaffler, rabarbrapai m.m.
Avreise klokken 10.30 fra Elverum svømmehall
Tilbake ca. klokken 14.30
Ta med: lommepenger, billetter kjøpes ved 
inngangen og koster kr. 200,-
Egenandel: Kr. 150,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Långfloen 

Tirsdag 9. juli               
Vi reiser over “svenskegrensen” på handletur.
Avreise kl. 10.00 fra Elverum svømmehall. 
Tilbake ca. kl. 14.30. Ta med lommepenger. 
Egenandel kr. 200,-
Turleder Gry Bodil Ås 994 43 104 

Gjøvik, Vitensenteret
 
Tirsdag 6. august
Vi besøker Vitensenteret, et senter fylt med 
aktiviteter og eksperimenter i naturvitenskap, 
teknologi og matematikk. 
Vi besøker også Gjøvik sentrum og stopper der 
det passer oss.
Avreise klokken 09.30 fra Elverum svømmehall
Tilbake ca. klokken 16.00
Ta med: lommepenger, billetter til Vitensenteret 
kjøpes ved inngangen og koster kr. 95,-
Egenandelkr. 200,-  
Turleder Gry Bodil Ås 994 43 104
 

Mjøstårnet
Tirsdag 13. august
Vi reiser til Brumunddal og besøker Mjøstårnet, 
verdens høyeste trehus. 
Her er det også muligheter for å kjøpe seg noe i kafeen.
Avreise klokken 16.00 fra Elverum svømmehall
Tilbake ca. kl. 20.00
Ta med: lommepenger.
Egenandel: Kr. 200,-  
Turleder Gry Bodil Ås 994 43 104
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Tusenfryd

Lørdag 17. august
I samarbeid med NFU Elverum.

Vi besøker fornøyelsesparken Tusenfryd. Denne dagen vil vi oppleve aktiviteter med mye fart i.
De som har behov for “en hånd å holde i” når det er mange mennesker rundt seg på ukjente 
plasser, må ha med egen ledsager.

Avreise klokken 08.30 fra Elverum svømmehall. Tilbake ca. klokken 19.00.
Ta med matpakke eller lommepenger til mat, vi må spise et par ganger på turen.
Egenandel: kr. 550,- (dekker transport og inngangsbill.) Husk ledsagerbevis
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104 
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Kino - Elverum kulturhus

Torsdag 22. august
Denne kvelden går vi på kino.
Påmeldte får nærmere beskjed om utvalgt film og tidspunkt. Kom gjerne med forslag på film.
Ta med lommepenger.
Turleder Gry Bodil Ås  994 43 104
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Andre aktiviteter og tilbud

Elverum kulturhus
Her er det kino, konserter og teater – 
noe for enhver smak. 

Er det noe som frister deg? 
Vi kan være behjelpelig med å
 bestille billetter. Ring oss,

Billettene går raskt unna, 
så ikke vent for lenge.

Elverum bibliotek 
Bøker, filmer, blader med mer.  
Stikk innom så hjelper vi deg. 

Åpningstider: 

Mandag–onsdag klokken 10.00–19.00 

Torsdag–fredag klokken 10.00–16.00

Lørdag klokken 10.00–14.00

Se eget program på bibliotekets hjemmeside.



9

Elverumtrimmen 2019 

Oppstart 6. mai
Hver mandag. Fellsestart klokken 18.30. 
Ønsker du ikke tidtaking da er det start 
klokken 18.00. 

Møtested er Stavåsen, på skistadion. 
Startkontigent kr. 30,-.
Løpets lengde - fritt valg: 5 km, 3 km, 1,5 
km eller 0,7 km. 
Premiering etter antall starter. 

 

Bli med på tur i Elverum! 

Er du klar for å komme deg ut av sofaen 
og ut på tur? 
Dette er et godt tilrettelagt turtilbud for alle. 

“Ti på topp” er et samarbeid mellom 
Elverum kommune og Bedriftsidretten. 
Hovedmålet med turkampanjen er å få flere 
til å røre på seg. Samtidig som man viser fram 
den flotte naturen vi har i Elverum.
 
På alle turmål finnes det en turkasse med 
kode for turen og en gjestebok. 
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Frivilligsentralen
Holder til i kommunehuset Folkvan - gamle lærerhøgskolen. 
Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokal-miljøet. 
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
Telefon: 624 36 455 / 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral

Møteplassen Elverum 
Et kultur- og aktivitetssenter for eldre og 
funksjonshemmede i alle aldre og andre 
som trenger støtte i hverdagen. 
En sosial møterarena.

Vi holder til på kommunehuset Folkvang, 
gamle Lærerhøyskolen. Inngang er på 
nordsiden, mot ungdomsskolen.
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Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU)
Vi trenger også deg som medlem i Norsk Forbund for
Utviklingshemmede(NFU), Elverum og omegn lokallag, fordi du er 
viktig for vår organisasjon. Vi står sterkere og kan utrette mer når vi 
er mange medlemmer sammen.
NFU sin visjon er “Et samfunn for alle”.
Vår organisasjon arbeider for utviklingshemmede menneskers ret-
tigheter og levevilkår. NFU er Norges største menneskerettighetsor-
ganisasjon og har omlag 8300 medlemmer. Av disse er 130 
medlemmer i Elverum og omegn lokallag.
NFU arrangerer månedlige aktiviteter eller fagsamlinger for mennesk-
er med utviklingshemming, pårørende og venner. Medlemmene får 
tilsendt tidsskriftet “Samfunn for alle”, fem utgivelser per år.

NFU Elverum er representert i Elverums kommunalt råd for funks-
jonshemmede. Lokallagsleder er Toril Ous, Formervegen 20, 2345 
Ådalsbruk, tlf. 469 05 454 e-post: orilous@hotmail.com 
Vi er også på Facebook: Norsk forbund for Utviklingshemmede – 
www.nfunorge.org

Friluftsliv tilpasset mennesker med 
utviklingshemming (NFU)

En mandag i måneden klokken 18.00 - 20.00
Den Norske Turistforeningen, Finnskogen og omegn (DNT FO) vil i 
samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 
arrangere månedlige mandagsaktiviteter for mennesker med ut-
viklingshemming og deres pårørende og venner. 
Alle andre er hjertelig velkomne til å delta. Aktivitetene vil være så 
enkle, tilgjengelige og gøyale at alle skal kunne delta og ha glede av 
dem. Turene vil bli kunngjort i en egen app som heter FTU. Søk etter 
FTU i "appstore" for å finne den. Vi vil også sende ut elektronisk eller 
skriftlig invitasjon når vi har planlagt aktivitetene for sommeren og 
høsten 2019. 
De neste FTU arrangementene er planlagt på disse mandagene: 
6. mai, 3. juni, 26. august, 23. september, 21. oktober, 
18. november, 16. desember 2019 og mandag 13. januar 2020. 
Møt opp ved hovedinngangen til Skogmuseet, hvis ikke annet er 
oppgitt på invitasjonene. 
Vi er ute hele tiden, så vi trenger å kle oss etter værforholdene.



PÅMELDINGSSKJEMA SOMMER 2019
Sommeraktiviteter tilrettelagt for 
utviklingshemmede

Navn: 

Adresse: 

 

Kontaktperson: 

Tlf: 

Pers.nr: 

Tlf: 

Rullestol:

Nødvendige opplysninger for turene:                                                       

Sendes: 

Morodalsfestival 15.juni

Grill Skogmuseet 20. juni

Hamar-Koigen 27. juni

Fresbee 1. juli

Mattisrud 5. juli

Långflon 9. juli

Gjøvik-Vitensenter 6.aug

 

Elverum kommune, Sektor for kultur,
Fritid med bistand
Postboks 403, 2418 ELVERUM

Tips! Kopier skjemaet før du sender det 
inn.

Påmelding
innen 1. juni 2019

Egen
leds:

Egen
leds:

Egen 
transp: 

Egen 
transp:

Kino 22. august

Jeg ønsker å delta på:

Tusenfryd 17. aug

Mjøstårnet 13. aug


