
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Psykisk helse

Vinter
 2019
Vinteren er her! 

Opplevelser og mestring 

innen kulturelle og sosiale 

aktiviteter sammen med 

andre gir sjøltillit, trivsel 

og overskudd til å møte 

hverdagens utfordringer. 

Sektor for kultur 
ønsker dere alle 
en riktig god vinter!

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

Påmelding: 
Fyll ut skjema på baksiden 
innen 15. januar 2019
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Fritid med bistand og 
støttekontakt
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  tlf. 469 33 549
marita.kjelstad@elverum.kommune.no

Vår besøksadresse er Rådhuset, 1. etasje

Innhold
Generelt om tilbudet: side 3

Kulturtilbud: side 4 - 6                

Andre aktiviteter: side 7 - 11  

Påmeldingsskjema: side 12

Opplevelse og mestring 
innen kulturelle og sosiale 
aktivitete sammen med 
andre gir selvtillitt, trivsel 
og overskudd til å møte 
hverdagens utfordringer.
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Vi gir bistand til innbyggere som har 
rettighter og behov for hjelp til en 
meningsfylt fritid. Men fokus på på den 
enkeltes interesser og muligheter.

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

Vi er også behjelpelig med å “finne vegen” 
til ordinært lag eller forening. 
Ta kontakt med oss for mer informasjon. 
Minner også om biblioteket, svømmehal-
len, Ungdommens hus, kino og teater osv. 
Ledsagerbevis aksepteres på flere av disse. 
arenaene. 

Generelt om tilbudet:
Ledsagertjenesten
Har du behov for ledsager/transport - 
ta kontakt med oss for info. 
En person kan være din ledsager og bistå 
med transport dersom du for eksempel skal 
på konsert, i kirka, kino, gå tur etc.

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. 

Ønsker du mer informasjon /søknadsskjema 
kontakt Sektor for kultur eller se Elverum 
kommunes nettside. 
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Elverum svømmehall

Annenhver tirsdag kl. 10.30 – 11.30

På svømming møter du Asbjørn og Gry Bodil 
fra Kultur. 
Vi møtes kl. 10.15, slik at vi er klar til å gå i 
bassenget kl. 10.30.

Ingen treningsavgift.
8. og 22. januar
5. og 19. februar
5. og 19. mars 
2. og 30. april
14. og 28. mai
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Family Spor ts Club

“Det hjelper på motivasjonen å trene sammen med andre”

I samarbeid med Frisklivssentralen og kultur. Tilbudet er for brukere av det kommunale 
tjenestetilbud, psykisk helse.

Egenandel for vinteren er 400 kroner.  Faktura sendes etter mottatt påmelding / 
inntakssamtale. Deltagere vil få en egen plan over datoer og aktiviteter.
Du bør være ferdig skiftet til kl. 13.00.

Mandager:  januar - mars klokken 13.00-14.00 - oppmøte på Family Sports Club. 
Kondisjonstrening/spinning og styrketrening med instruktør. 
En mandag pr. måned er det turdag med ulikt innhold. April - juni er det utendørs trening.

Onsdager:  klokken 13.00-14.00  - oppmøte på Family Sports Club. Spinning og styrketrening 
med instruktør.

Rutiner for å delta på treningstilbudet på Family og Frisklivsentralen for nye deltagere:
• Ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes sektor for kultur. Husk opplysninger om din kontakt-

person i kommunen.
• Vi innkaller til inntakssamtale sammen med din kontaktperson. 
• Det vil bli gitt oppfølgingssamtale rundt treningen.
• Du får mer informasjon på inntakssamtalen.

Fra tidligere registrerte deltagere, er det ingen ny inntakssamtale - vi ber bare om en 
påmelding.

Vi slapper av etter treningen og serverer litt frukt.
Ta gjerne kontakt med oss på sektor kultur for mer informasjon.
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Interkommunale 
kulturkvelder
 
Interkommunalt samarbeid med Stange, 
Ringsaker, Løten, Hamar og Elverum

Onsdag 30. januar Hamar: kinokveld på 

Sagatun kino 

Onsdag 27. februar Løten 

Onsdag 27. mars Elverum

Onsdag 24. april  Stange

Onsdag 27. mai Hamar/Ringsaker

Nærmere informasjon om hvert enkelt 
arrangement blir sendt ut før hver 
kulturkveld for de som ønsker. Husk å krysse 
av på påmeldingsskjema.
Har du behov for transport /ledsager til 
kulturkveld? Kontakt sektor for kultur 
mandagen før arrangemente                       

Budor

Arrangør Kulturnettverket Innlandet

Velkommen til Budor !

Fredager klokken 11.00 - 14.00

8. februar og 1. mars og 29. mars

Her kan du delta i bakken med alpintski, 
snowboard eller kjelke. Langrennsløypene er 
nypreparerte.
Lavvo, grilling og sosialt samvær i vinter-
skjønne omgivelser. Gratis lån av ski (alpint 
og langrenn), snowboard og kjelke. 
Gratis heiskort.
Ta med grillmat og drikke.
Ledsager fra kultur er med og det er tilbud 
om felles transport.
Det kommer mer info til de som er påmeldt.

Seminar for brukere og ansatte 
- samarbeid mellom Kulturnettverket og 
kommunene.
Seminar på Elverum fredag 15. februar - 
se vedlagt invitasjon.
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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.

Se kultuhusprogram her: www.filmweb.no/elverumkino/
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Elverum svømmehall

Åpningstider:
• Mandag, onsdag, fredag klokken 16 - 21
• Lørdag klokken 12 - 16
• Søndag klokken 12 - 17
• Morgenbad tirsdag og torsdag 
      klokken 06.30 - 08.00

Elverum bibliotek 
Bøker, filmer, blader og mere.  
Stikk innom så hjelper vi deg. 

Åpningstider:
• Mandag - onsdag: klokken 10 - 19
• Torsdag - fredag: klokken 10 - 16
• Lørdag: klokken 10 - 14

Se eget program for biblioteket her: 

www.elverum.kommune.no
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Møteplassen Elverum 

Et kultur- og aktivitetssenter  for eldre, 
funksjonshemmede i alle aldre, og andre 
som trenger støtte i hverdagen. 
En sosial møtearena.

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

Daglig leder Mari Opseth. Tlf: 911 84 893
www.moteplassen.elverum.no

ALLE ER VELKOMMEN!

Tref fpunktet  
ved Møteplassen Elverum
Dette er et lavterskeltilbud innen psykisk 
helse.
Tone Nordholmen Berge og Kari Grønbekk er 
ansatt som aktivitører, og ønsker deg velkom-
men 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, 
denne finner du på 
www.moteplassen.elverum.no eller ta kontakt 
med oss.

Treffpunktet arrangerer bl.a bocciatrening 
hver onsdag kl 12.00 – 13.30 i Aulaen på 
Møteplassen.
 
Åpningstider:
• Mandag 10-15
• Onsdag 10-14
• Fredag 10-15
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Aktiv Ung

Aktiv Ung - lavterskel aktivitet for 
ungdom mellom 13 og 20 år.
Her får du prøve mange ulike aktiviteter 
sammen med andre ungdommer.

Frisklivssentralen i Elverum har startet opp 
prosjektet der målet er å forebygge fysiske 
og psykiske helseplager og tilrettelegge 
for god relasjonsbygging, Sosialt fokus er i 
forsetet. Tilbudet er åpent for alle. Gjennom 
tett samarbeid med hjelpeapparatet for 
barn og unge ønsker vi å nå de som trenger 
litt ekstra støtte for å organisere fritiden sin.

En del av aktiviteten foregår i klatreveggen 
på Terningen Arena. Her kan ungdommen 
lære innendørs klatring og sikringsteknikk. 
De kan da bli selvstendige klatrere og ta 
topptau/brattkort.

Deltagerne får også prøve mange andre 
aktiviteter som fisbeegolf, bordtennis, 
curling, vannaktivitet, skøyter, skyting, mat-
laging på bål, førstehjelp, miniski, truger og 
mye mer.
Du kan være med og bestemme hvilke 
aktiviteter vi skal prøve. 

Har du spørsmål eller kjenner du noen 
dette kan passe for? 
Ta kontakt med idrettspedagog
Anita Østerhagen telefon 414 75 604
anita.osterhagen@elverum.kommune.no

Følg oss også på Instagram, Snapchat og 
Facebook/Ung i Elverum

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. 

• Sosiale arrangementer
• Flerkulturelle arrangementer
• Kurs
• Ungdomsaktiviteter
• Eldre
• Ledsagertjenester

Daglig leder: 

Randi Stensløkken Moen
Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Tlf: 62 43 64 55 - 
Mobil: tlf 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral
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Landsforeningen for pårørende innen psykiatri

For pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. 
Tlf: 23 29 19 68 www.lpp.no

Mental Helse Norge

Er landets største bruker og interesseorganisasjon. Vi arbeider 
politisk og sosialt for et bedre psykisk helsevern. 
Hjelpetelefon: 116 123
www.mentalhelse.no - www.arbeidslivstelefonene.no
Eller kontakt Gry: 46 82 95 40 - hedmark@mentalhelse.no

Elverum kommune

Psykisk helsearbeid - 62 43 30 00
Helsestasjon for ungdom - 62 43 60 58 / 48 27 28 80

NAV

Tlf: 55 55 33 33
Besøk: St. Olavsgate 4 (Amundsgården) www.nav.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn

Tlf: 810 03 940 - www. vbf.no

Kirkens   SOS - www.kirkens-sos.no

Smiso Elverum - senter mot incest og seksuelle overgrep

Storgata 10, tlf: 62 41 18 62 / 97 15 98 10 
www.smisoelverum.no Epost: post@elverum-smiso.no

Rustelefonen: Tlf/SMS: 08588 - www.rustelefonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: Tlf: 800 800 40

Kulturnettverk.no:  informasjonsside om kultur- og fritids-
                                            tilbud -  www.kulturnettverk.no



PÅMELDINGSSKJEMA VINTER 2019
Påmelding - psykisk helse
Bindende påmelding innen 15. januar 2019

Navn: 

Adresse: 

 

 

Tlf: 

Pers.nr: 

Jeg har ønsker å ha med egen ledsager:   Ja  Nei  

  

Jeg har egen transport   Ja  Nei    

Sendes til:
Elverum kommune, Sektor for kultur
Aktivitet og fritid med bistand
Postboks 403 - 2418 ELVERUM

Jeg ønsker å delta på: 

Svømming

Budor

Ønsker info om seminar for brukere og 

ansatte, Kulturnettverket

Ønsker info om interkommunale 

kulturkvelder

Family Sports club / Frisklivssentralen

Din kontaktperson i kommunen/ den som har 

anbefalt treningen for deg og som kan bli med 

på inntaktsamtale/oppfølging: 

Navn:     

Tlf:     

Innen 15. januar 2019


