
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Aktiviteter for 
utviklingshemmede

Aktivitetsposten 

      
   Vinter og vår 
          2023        

 
Vi håper du finner 
noen aktiviteter 
som passer for deg.  

Aktivitetsposten finner 
du også på 

www.elverum.kommune.no 

Påmelding: 

Fyll ut skjema på baksiden 

innen 2. januar 2023

Elverum kommune

Sektor for pleie, 
rehabilitering og omsorg

Fritid med bistand
Aktiviteter for 

utviklingshemmede
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Fritid med bistand 
og støttekontakt

Har du spørsmål om fritidsaktiviteter?
Ta kontakt med:

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

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

Vår besøksadresse er Elverum Helsehus,  
1.etasje, Kirkevegen 47

Vi gir bistand til 
innbyggere som har 
rettigheter og behov 

for hjelp til en 
meningsfylt fritid. 
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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.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

I hovedsak er det ungdom/voksne med  
utviklingshemming som deltar på disse 
tilbudene.
På aktivitetene møter du fritidskontakter / 
treningskontakter.

Deltagere som trenger personlig assistent 
sørger selv for at denne er med.
Enkelte tilbud har begrenset antall plasser.
Vi tar kontakt med deg om du ikke får plass.

Generelt om tilbudet
 Ledsagerbevisordningen 

Ledsagerbevisordningen er for 
funksjonshemmede som har behov for 
ledsager på kultur- og fritidsarrangementer. 

Ledsagerbeviset gir ledsager fri adgang 
til de stedene og arrangementene som 
aksepterer ordningen. 

Den funksjonshemmede betaler  
gjeldende inngangspris. 

For mer informasjon og søknadsskjema 
ta kontakt med Fritid med bistand. 
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Jentegruppe og 
guttegruppe
Annenhver torsdag ettermiddag i ulike uker 
møtes gruppen til felles aktiviteter.

Vi møtes 19. januar kl. 18.00 i kantina på 
Elverum helsehus og planlegger våren. 

Siste gang før sommeren blir 25.mai. 

Vi lager aktivitetsplan med påmelding som 
hver deltaker får.
Egenandel betales ut fra kostnader på 
aktiviteter.

Datoer for jente- og guttegruppe:

► 19. januar
► 2. og 16. februar
► 2., 16. og 30. mars
► 13. og 27. april
► 11. og 25. mai

Seniorgruppe
Tirsdag kl. 11.00 - 13.00

Seniorgruppa møtes annenhver tirsdag 
til sosialt samvær på Møteplassen,  
kommunehuset Folkvang,  
Lærerskolealleen 1.

Det er mulighet for å kjøpe kaffe og 
vafler.

Datoer:

► 3., 17. og 31. januar
► 14. og 28. februar
► 14. og 28. mars
► 11. og 25. april
► 9. og 23. mai
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Klubbkafe

Annenhver torsdag i like uker 
kl 18.00 - 20.00

Sosial møteplass hvor du kan treffe  
venner, spille spill og kjøpe lodd.

Det vil bli tilbud om å kjøpe kaffe/te/
kakao og rundstykker/ kake.
Brus kan kjøpes i brusautomat, kr 27,- 
kun kort eller vipps

Sted: Kantinen på Elverum Helsehus

Datoer:

► 12. og 26. januar
► 9. og 23. februar
► 9. og 23. mars
► 20. april
► 4. mai

Egenandel vinter/vår 2023 kr. 300,-

Hopp og Sprett
Utendørstrening med bevegelse til 
musikk.
Mandager kl. 17.00 – 17.45

Ta på treningstøy og gode sko.  
Møt opp i god tid før timen. 
Ledsagere oppfordres til å bli med på 
timen.

Disse mandagene er det IKKE trening;  
3.og 10. april, 1. mai og 29. mai.

Sted:
Sandmoen, Helge Væringsåsensvei 11

Oppstart  etter nyttår er 9. januar.  
Siste før sommeren er 26. juni.

Dersom det må avlyses pga kulde/vær el-
ler føre sendes det ut en sms til de som er 
påmeldt. Hvis det er kaldere enn minus 
15 grader avlyses det.
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Fjellheimen leirskole
5. - 9. juni 2023

Fjellheimen leirskole ligger i Engerdal kommune i vakre omgivelser inntil Femundselva.  

Her kan du oppleve gledene ved å være ute i naturen og å bruke naturen på ulike måter.

Vi har reservert plasser på Fjellheimen leirskole.Her ber vi om en forhåndspåmelding. 

Egenandel kr. 4000,-
Begrenset antall plasser.
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      Aktiviteter i regi av Elverum kulturskole

                                                    Brasstastick
Et stort musikkensemble hvor elevene lærere å spille et messinginstrument; trompet, 
baryton eller trombone.
(Noen spiller trommer, men her er det ikke ledige plasser) .

Vi møtes i aulaen på kommunehuset Folkvang, Lærerskolealeen 1, en gang i uka, 
torsdager kl 09.15 – 10.45 for øving. 

I tillegg spiller vi mange konserter og forestillinger i løpet av året, og spesielt i 
forbindelse med jul og sommer. 

Lærere er Ole Petter, Marit og Magne, som alle jobber i kulturskolen. 

Mange av elevene velger også å søke om opplæringstime i kulturskolen i tillegg til å 
spille i Brasstastick. Da lærer man kanskje litt raskere så blir det enda mer gøy å være 
med i det store orkesteret. 

Brasstastick koster kr. 810,- per halvår. For tiden betaler foreningen Brasstastick dette 
for alle medlemmene.

De som ønsker egen spilletime, ved siden av, må betale dette selv og det koster kr. 
2060,- per halvår. 

Brasstastick legges opp etter skoleåret og følger Innlandet og Elverum sin skolerute. 

Vi har ledige plasser og vil gjerne ha med flere til å spille messinginstrumenter. 
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                                         Fabelakti
Dette er en nytt tilbud i teater. Her lærer man ferdigheter som en skuespiller 
trenger for å spille teater og så spiller vi teater. 

Fabelakti har øving fra kl 13.00 – 14.00 hver mandag i aulaen på 
kommunehuset Folkvang, Lærerskolealeen 1.
Å spille teater inneholder masse forskjellige fag. Musikk, tekst, dans og bevegelse.

Det er vår teaterlærer Morten Haug som har øvelsene i Fabelakti. 

Akkurat nå har vi 7 deltagere og vi har plass til 10-12 stk. 

Tilbudet koster kr. 1550,- pr halvår + manus avgift på kr. 110,-

Fabelakti legges opp etter skoleåret og følger Innlandet og Elverum sin skolerute. 
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      Andre aktiviteter og tilbud 
Til ordinære priser

Svømmehallen
Mandag, onsdag, fredag kl. 16 - 21

Lørdag kl. 12 - 16

Søndag (1. oktobet 31. mars) kl. 12 - 17  

Morgenbad tirsdag og torsdag kl. 06.30 - 08

 
 

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

Les kulturhusprogrammet
på www.elverumkulturhus.no

Elverum bibliotek 
Mandag kl. 10 - 19

Tirsdag kl. 10 - 16

Onsdag kl. 10 - 19

Tordag kl. 10 - 16

Fredag kl. 10 - 16

Lørdag kl. 10 - 14
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Frivilligsentralen
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. 

Vi holder til i kommunehuset Folkvang, 
Lærerskolealleen 1.  
(inngang på nordsiden av bygget -  
mot ungdomsskolen).

Kontakt oss:
Daglig leder Randi Stensløkken Moen
Lærerskolealeen 1, 2408 Elverum 

Tlf: 624 36 455 / 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral.no

Se vår nettside
www.elverumfrivilligsentral.no
 

 

Møteplassen Elverum 
Et kultur- og aktivitetssenter for eldre, 
funksjonshemmede i alle aldre og andre 
som trenger støtte i hverdagen.  
En sosial møtearena.
 
Møteplassen er et tilbud til alle som ønsker 
seg et dagtilbud. Vi er et møtested med 
kvalitet.

Vi holder til i kommunehuset Folkvang, 
Lærerskolealleen 1 (inngang, på nordsiden 
mot ungdomsskolen.
Daglig leder Mari Opseth. Tlf: 911 84 893

Alle er velkommen!
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Navn: 

Adresse: 

 

Kontaktperson: 

Tlf: 

Tlf: 

Rullestol:

Nødvendige opplysninger for å delta på aktiviteter:

Sendes til:

Jentegruppe

Guttegruppe

Klubbkafé

Seniorgruppe

Elverum kommune, Sektor for PRO
Fritid med bistand/støttekontakt
Postboks 403, Vestad,
2418 ELVERUM

Eller:
Ring/SMS: Gry Bodil Ås
994 43 104 
gry.bodil.as@elverum.kommune.no

Eller:
marita.kjelstad@elverum.kommune.no
469 33 549

Påmelding innen 
2. januar 2023

Egen
leds:

Egen
leds:

Egen 
transp: 

Egen 
transp:  

Hopp og sprett 

Fjellheimen

PÅMELDINGSSKJEMA VINTER/VÅR       
2023
Tilrettelagt for utviklingshemmede
Bindende påmelding innen 2. januar 2023


