
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Psykisk helse

  Sommer 2019

Vi håper du finner noen 
aktiviteter som passer 
for deg

Sektor for kultur ønsker 
dere alle en riktig 
god sommer!  

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

Påmelding: 
Fyll ut skjemaet på 
baksiden 
innen 10. juni

 
Sommeren er på vei! 
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Fritid med bistand 

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, Storgata 18  i 
1. etasje. 

Innhold

Generelt om tilbudet  side 3

Kultur- og aktivitetstilbud side 4–11 

Påmeldingsskjema  side 12

 

Vi gir bistand til  innbyggere 
som har rettigheter og behov 
for hjelp til  en meningsfylt  fritid. 
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Om turene

Utgangspunktet for de fleste turene går
fra Elverum svømmehall. 
Du vil møte aktivitesledere/treningskontakter 
fra kultur. 
Ta gjerne med egen ledsager hvis du vil, husk i 
så fall å krysse av på påmeldingsskjemaet.
Ønsker du en påminnelse på SMS et par dager 
før turen, må du krysse av i påmeldings-
skjemaet.
Du får beskjed dersom turen endres eller 
avlyses.Vi kjører vanligvis minibuss.

Regning på egenandel sendes ut etter 
sommerferien. 
Hvis du blir forhindret fra å delta på tur, må du 
melde fra senest dagen før, ellers vil du bli 
fakturert for turen.
Ledagerbevis aksepteres.
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Sommer 2019 
Siste dag med trening på Frisklivsentralen/
Family er onsdag 26. juni. 

Vi oppfordrer dere til å delta på sommeres 
“Ti på topp” turer. 
Dette er et samarbeid mellom Møteplassen 
og Lions Club Elverum (se egne vedlegg).  
 
 

Motordag på Starmoen  
 
Tirsdag 28. mai
Se egen invitasjon

Tjuvholmen - Hamar 

Tirsdag 2. juli
Arrangement gjennom Kulturnettverket
Aktivitetsdag med Ribb, kano, kajakk, 
diverse spill, bading, grilling og 
sosialt samvær.
Avreise klokken 10.00 fra Elverum 
svømmehall
Tilbake ca kl.okken 14.30
Egenandel: Kr 150,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Biltur - Helgøya
Onsdag 3. juli
På Helgøya er det mye å se og vi 
tilpasser turen etter været.
Avreise klokken 11.00 fra Elverum 
svømmehall
Tilbake ca. klokken 15.00
Ta med: Lommepenger
Egenandel: kr. 200,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104
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Biltur - Osensjøen 
 
Onsdag 10. juli 
Vi kjører rundt Osensjøen og stopper 
og spiser lunsj på veien. 
Avreise klokken 12.00 fra Elverum 
svømmehall
Tilbake ca. klokken 15.00
Ta med lommepenger
Egenandel: kr. 200,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104 

Frisbee på festningen 
Onsdag 7. august
Vi møtes utenfor Elverum svømmehall og 
rusler opp til Festningen. Her blir det 
mulighet for å prøve fresbee anlegget. T
a med mat og drikke hvis du ønsker.
Oppmøte klokken 12.00
Tilbake ca. klokken 14.30
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Mjøstårnet  
Onsdag 14 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  11.00 fra Elverum 
svømmehall
Tilbake ca klokken 14.30
Ta med lommepenger.
Egenandel kr. 200,-
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 10
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Kino - Elverum kulturhus 

Onsdag 21. august 
Denne kvelden går vi på kino. 
Påmeldte får nærmere beskjed om utvalgt 
film og tid. 
Kom gjerne med forslag på film
Ta med lommepenger
Turleder: Gry Bodil Ås 994 43 104

Interkommunale kulturkvelder

Onsdag 28. august - Løten
Onsdag 18. september - Elverum

Interkommunalt samarbeid med Stange, Ringsaker, Løten, Hamar og Elverum.
Egne invitasjoner til hver kulturkveld blir sendt ut i forkant til de som ønsker det.
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Pellestova

11. – 12 september
Samarbeid med Kulturnettverket. Pellestova ligger i fine omgivelser på 
Hafjelltoppen i Øyer
Meld deg på og du vil få mer info.
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Elverum bibliotek

Bøker, filmer, blader med mer. 
Stikk innom så hjelper vi deg. 
Se eget program på bibliotekets nettside.

Åpningstider ved biblioteket: 

Mandag–onsdag klokken 10.00–19.00 

Torsdag–fredag klokken 10.00–16.00

Lørdag klokken 10.00–14.00

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. 
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Elverumtrimmen 2019 

Hver mandag - oppstart 6. mai 

 
Fellesstart kl. 18.30. Ønsker du ikke tidtaking, går startskuddet kl. 18.00. 
Møtested: Stavåsen på skistadion.
Startkontingent kr. 30,-  
 
Løpets lengde er fritt valg mellom 5 km, 3 km, 1,5 km eller  0,7 km. 
Premiering etter antall starter.
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Frivilligsentralen
Holder til i kommunehuset Folkvang (gamle 
lærerhøgskolen). 
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. 

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen
Lærerskolealeen 1, 2408 Elverum
Tlf.: 624 36 455 / 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral 
www.elverumfrivilligsentral.no

Møteplassen Elverum 
Et kultur- og aktivitetssenter for eldre og funkjsonshemmede i 
alle aldre samt andre som trenger støtte i hverdagen. 
En sosial møtearena for alle som ønsker seg et dagtilbud 
på et sted med kvalitet. 
Vi holder til i kommunehuset Folkvang - gamle lærerhøgskolen. 
Inngang på nordsiden, mot ungdomsskolen.
 
Daglig leder er Mari Opseth, telefon: 911 84 893 
www.moteplassen.elverum.no
 
ALLE ER VELKOMMEN! 

Treffpunktet ved Møteplassen Elverum 
 
Et lavtterskeltilbud innen psykisk helse. 
Tone Nordholdmen Berge og Kari Grønbekk er ansatt som aktivitører 
i Møteplassen Elverum. De ivaretar tilbudet innen psykisk helse og 
ønsker deg velkommen til Treffpunktet.
 
De kan nås på telefon: 942 02 575, eller e-post: 
moteplassen.treffpunktet@gmail.com
 
Det er ny plan for aktiviteter hver måned. Det er bare å ta kontakt 
hvis du ønsker mer informasjon.  
Åpningstider: mandag, onsdag og torsdag klokken 10.00 - 14.30
Sommerstengt i uke 33 og 34 og 35.
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Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
For pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. 
Tlf.: 232 91 968 – www.lpp.no

Mental Helse Norge
Landets største bruker og interesseorganisasjon. De arbeider politisk og 
sosialt for et bedre psykisk helsevern. Hjelpetelefon: 116 123
www.mentalhelse.no – www.arbeidslivstelefonene.no
Eller kontakt Gry: 468 29 540 – hedmark@mentalhelse.no

Elverum kommune
Psykisk helsearbeid – 624 33 000
Helsestasjon for ungdom – 624 36 058 / 482 72 880

NAV
Tlf.: 815 81 004
Besøk: St. Olavsgate 4 (Amundsengården)  
www.nav.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn
Tlf.: 810 03 940 – www. vbf.no

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

Anonyme Narkomane: 905 29 359 (17-19 på hverdager)
 

Kirkens SOS 
www.kirkens-sos.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige 
Klokken 09.00–21.00 tlf. 800 800 40

Smiso Elverum
Senter mot incest og seksuelle overgrep  
Storgata 10, 2406 Elverum - tlf: 624 11 862 / 971 59 810
E-post: post@elverum-smiso.no 
www.smisoelverum.no
 

Kulturnettverk.no 
Informasjonsside om kultur- og fritidstilbud, psykisk helse, 
ledsager-/transportordninger og kontaktpersoner. 
www.kulturnettverk.no



PÅMELDINGSSKJEMA SOMMER 2019
Sommeraktiviteter - psykisk helse
Påmeldingsfrist 10. juni

Navn: 

Adresse: 

 

 

Tlf: 

Pers.nr: 

Jeg har egen ledsager:    Ja           Nei       

Jeg har egen transport   Ja           Nei                             

Jeg ønsker påminnelse på SMS til tlf.nr:                                                                                 

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

Tips! Kopier skjemaet før du sender 
det inn.

Innen 10. juni 2019

Jeg ønsker å delta på: 

2. juli: Tjuvholmen - Hamar

3. juli: Helgøya

10. juli: Osensjøen

7. august: Frisbee, Festningen

14. august: Mjøstårnet

21 august: Kino

11.-12.september, Pellestova

Ønsker informasjon om interkommunale

kulturkvelder.


