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Nå er det internasjonal uke. Det er en viktig markering i vår 

kommune. Elverum er en internasjonal kommune med stolte 

tradisjoner. Internasjonalt engasjement har vært en berikelse for 

mange elverumsinger og ikke minst en berikelse for byen vår.  

Elverum har hjerterom og det må vi alle vise overfor hverandre!  

Håper noe av det som skjer i Internasjonal uke «treffer» deg 

med ny kunnskap, nye refleksjoner eller nytt engasjement! 

Hilsen varaordfører Eldri Svisdal



Barna heter Jakob og Eurelia og begynte i førsteklasse i høst. Gikk på 
Terningen barnehage, så bildene er derifra. Fra FN-dag/internasjonal uke i fjor.

IB-PROGRAM VED 

ELVERUM VGS 
Elverum videregående skole 
(Elvis) har siden 2015 hatt 
International Baccalaureate 
(IB-programmet) som ett av 
sine studietilbud. Undervisning 
foregår på engelsk. 
IB-elever fra Elvis studerer 
nå ved universiteter i  Stor- 
britannia, Nederland, USA, 
Australia, Sør-Korea, Danmark 
og Norge. 
Hvis du ønsker å vite mer: 
kontakt IB-koordinator 
Mikael Sjøholm. 
E-post: miksjo@hedmark.org  
Mer informasjon om IB finner 
du på www.ibo.org

INTERNASJONALE 
AKTIVITETER HELE 
SKOLEÅRET 
Bistandsarbeid:  
1. Kasese  
Elverum folkehøgskole driver 
et godt prosjekt i Kasese, 
Uganda - kalt REEC: Rwenzori 
Elverum Educational Centre. 
Det består av 3 skoler, 2 inter-
nat og 1 idrettsanlegg med 
egen fotballklubb, 1 landbruks-
prosjekt og 1 nytt turistprosjekt 
i fjellene.   
2. Bwera i Uganda: 
Oppbygging av ny barneskole.  
3. Namibia: 
Ny barnehage hos Sanfolket.  
I tillegg har vi flere innsam-
lingsaksjoner med mange 
samarbeidsparter og flere 
fagdager om internasjonale 
forhold.  
elverumfhs.no Elverum kommune er fra 2020 

medlem av OsloRegionens 

Europakontor. 

Onsdag 21. oktober vil det i 

kommunens internasjonale uke 

gjennomføres en egen 

«Europadag» i samarbeid med 

OsloRegionens Europakontor. 

På kveldens møte vil kommu-

nestyret få en fyldig presenta-

sjon av de muligheter som 

ligger i europeisk samarbeid 

for Elverum kommune. 

osloregion.org/ 

NI MILLIONER KRONER 

TIL SYKEPLEIEPROSJEKT  

Jubler over tildeling: Fra venstre 
Professor Sevald Høye, førsteama-
nuensis Anne Trollvik, professor  
Kari Kvigne og leder for ekstern- 
finansiert virksomhet ved HSV, 
Lena Westby. 
Foto: Høgskolen i Innlandet.  

 

Høgskolen i Innlandet har i 

samarbeid med sju andre 

utdanningsinstitusjoner mottatt 

støtte fra EU til Erasmus+ 

prosjektet «Capacity Building 

in Nursing Eudcation in 

Indonesia (CABNEI)». Det er 

få prosjekter i Norge som får 

en så stor tildeling fra EU. 

Beløpet er på hele 853 443 €, 

sier Liv Ødebehr, Instituttleder 

ved Seksjon for sykepleie ved 

HINN.  

SKOLER OG BARNEHAGER HAR INTERNASJONALE 
AKTIVITETER HELE UKA

LITT OM HVA SOM SKJER



Ahmed står på kanten av stupet. Han har satt seg et mål og 

ingenting kan stoppe ham. Kan den snille læreren, den kjærlige 

mammaen eller kanskje den nye venninnen få ham på bedre 

tanker? Unge Ahmed er en spennende og provoserende film 

om en ung gutt som trekkes mellom imamen idealer og livets 

fristelser. For Unge Ahmed vant brødrene Dardenne prisen for 

beste regi ved filmfestivalen i Cannes. 

VISES PÅ ELVERUM KINO I INTERNASJONAL UKE

UNGE AHMED

Elverum har hatt Tsumeb i som vennskapsby siden 2003. Samarbeidsavtalen ble fornyet i 

2019, og omfatter forskjellige aktiviteter der vi støtter Tsumeb kommunes arbeid. 

Elverum og vennskapsbyen   Tsumeb i Namibia

Feiring av nasjonaldag er viktig også for 

namibiere, selv om de er i Elverum. Bildet er 

fra 2018. Foto: Bente Elisabeth Skjefstad. 

 

 

 

Gjennom Tsumeb kommune støtter vi mer 

enn 30 private barnehager.  Foto: Bente 

Elisabeth Skjefstad.



Namibia-engasjementet startet med en konfirmantaksjon i Elverum våren 1980. 
Kateketene i Elverum menighet fant ut at konfirmantene trengte noe mer å engasjere 
seg i. De fant et lite land med lang kyst, liten befolkning, historie med tysk okkupasjon og 
apartheidregime. Det var et godt utgangspunkt for en enorm aksjon i Elverum, med opp-
slutning fra kommunestyret, skoler, barnehager, arbeidsplasser og bedrifter, fagforeninger 
og andre organisasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namibiaforeningen ble stiftet høsten i 1980. Dette markeres med tre arrangementer:  
• Solidaritetsgudstjeneste i Elverum kirke 18. oktober 
• Åpen kveld tirsdag 20. oktober i Elverum kulturhus: 

Solidaritet i Elverum 
Fra anti-apartheid i 1980 til Sløyf rasisme i 2020 
Samtale med bl.a. biskop Solveig Fiske 
Se egne annonser 

• Årsmøte med foredrag lørdag 24. oktober 
Namibiaforeningen fyller 40 år og holder et viktig årsmøte 
Etter årsmøtet blir det bl.a. en presentasjon av arbeidet med friluftsmuseet i Tsumeb 
ved Jan Hoff Jørgensen, direktør ved Anno museum Glomdalsmuseet 
Se egne annonser

VI FYLLER 40 ÅR
Alle foto: Bente Elisabeth Skjefstad


