MØTEPLASSEN
E LV E R UM

Møteplassen Elverums visjon er å være et møtested for alle
som søker informasjon, utvikling, og sosialt samvær gjennom felles
aktiviteter, interesser og andre service- og kulturtilbud.

Se alle
tilbudene!

Eies av mange lag og foreninger, som sammen med de ansatte
og frivillige bidrar til et mangfold av aktiviteter og tilbud for
mennesker i alle aldre.

MØTEPLASSEN
E LV E R UM

Bli med
da vel!

www.moteplassen.elverum.no
Møteplassen Elverum
Telefon 911 84 893
Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang
Lærerskolealeen 1, 2408 Elverum. Inngang nordsiden av bygningen

Tilhørighet, trygghet, trivsel
Et møtested på tvers av generasjoner

VI ER GRASROTMOTTAKER
ORG. NR. 995 986 256

FOREGÅR I VÅR KAFÉ SOM ER
«HJERTET I MØTEPLASSEN»

Et mangfold av aktiviteter

Treffpunktet

Seniornett

Møteplassen Elverum tilbyr et mangfold av aktiviteter for alle generasjoner.
Kom gjerne innom for en liten prat og for å få vite litt mer om våre aktiviteter.
Her er et lite utvalg av hva som skjer hos oss:

Dagtilbud for de som har/har hatt
psykiske utfordringer, og som av
den grunn ikke deltar i arbeidslivet
eller skolegang.

arrangerer kurs i bruk av data, nettbrett og smarttelefon for de som er
55+. Formålet å bidra til at seniorer
deltar aktivt i nettsamfunnet.

FRISØR

Salong på Helsehuset – åpen for alle

FOTTERAPI

Salong i Møteplassen Elverums lokaler
og på Helsehuset – åpen for alle

Passer for deg som trenger hjelp
til å komme i aktivitet og å gjenoppta et sosialt liv.

PC-KAFÉ
Veil. i data-, nettbrett
og smarttelefon-spørsmål.

HOBBYKLUBBER

Håndarbeidsgruppe møtes fast på mandager
og onsdager. Strikker, hekler og syr til lotterier,
messer og for salg. Snekkergruppe møtes på
mandager. Lager produkter for samme formål
– i tillegg kan du levere kniver til sliping for en
rimelig pris

MIDDAGSTREFF

TORSDAGSMIDDAG

AKTIVITETSKAFÉ

TROLL-TRALL

En liten sangstund for barn fra 0-6 år sammen
med foresatte. Underveis er det litt aktiviteter
og sangstunden ledes av menighetspedagog

SANGKAFÉ

Hver 1. og 3. tirsdag i mnd. For deg som er glad
i sang og musikk, men som ikke vil synge i kor

Hvert mandag fra kl. 16.00-17.15
Koselig middagstreff for alle generasjoner

BOCCIA - ET KULESPILL

Hver mandag og onsdag arrangeres boccia
Lett å lære, enkelt å spille og veldig fengende

Hver torsdag fra kl. 13.00-15.30.
Middag og dessert

MALING PÅ GYLDENLÆR

En gruppe maleglade samles på onsdager for å
male på gyldenlær

ÅPEN KAFÉ/KJØKKEN

Lager produkter til salg og servering,
direktesalg og bestillinger

Hver fredag fra kl. 10.30-14.00
Sosial og trivelig aktivitet med ulikt innhold
som f.eks. sang og musikk, quiz og middag

