
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Våren og sommeren nærmer seg og vi utvider noen av våre tilbud. Det vil 
fortsatt være et begrenset tilbud pga Covid-19 og smittefaren. 

Vi er nøye med å overholde regler og smittevernstiltak fra Folkehelseinstituttet 
og må ta forbehold om at retningslinjene i sosiale sammenkomster kan endre 
seg. 

Vi vil gjerne ha en tilbakemelding på hvem som ønsker å delta frem mot 
sommeren. Vi sender da ut sms-påminning til dere som ønsker. 

Turene der det er felles transport er det begrenset antall plasser og vi trenger 
derfor påmelding til hver enkelt tur.  

Vi har kommunens 17-seter til disposisjon, og har mulighet til å ha med 8 
personer med tanke på 1meters regelen. 

Det er viktig at alle har på munnbind i bussen og at vi overholder avstand. 

Det er viktig at dersom man har meldt seg på tur, melder seg av igjen om man 
av ulike årsaker blir forhindret fra å delta så noen andre kan benytte seg av 
plassen. 

Det vil bli en egenandel på turene med transport, kr. 100,- faktura sendes i 
etterkant. 

Dersom nye deltagere melder seg på vil disse bli kontaktet før oppstart på 
aktivitet. 

 

 

 

 

 Vask hendene godt før du kommer og når du kommer hjem. 

 Du må være frisk og symptomfri for å delta. 

 Dersom du er i karantene kan du ikke delta. 

 Host eller nys i armhulen, vask eller sprit ved behov. 

 Unngå fysisk kontakt. Ikke håndtrykk eller klem. 

 HUSK, hold avstand og vis hensyn til de rundt deg 

 



TURGRUPPE hver mandag 

Ta med mat og drikke hvis du ønsker og sitteunderlag, dette gjelder for alle 
turene. 

3. mai – Fresbee golf, ELVIS.  

    Oppmøte på parkeringsplassen på ELVIS mot kirken kl. 12. 

    Fritid med bistand har fresbee til utlån. Ingen påmelding. 

 

10.mai –  Rotlia.  

      Naturreservat i Stange kommune der det bl.a vokser gulveis.  

      Oppmøte Elverum svømmehall kl 11. 

 

31.mai – Bergesjøen. 

Her blir mulighet for å gå Bergesjøen rundt, ca 6 km eller bare slappe 
av ved badestranden. 

     Oppmøte Elverum svømmehall kl. 12. 

 

7. juni – Christianfjeld Festning.  

    Vi tar en økt med Hopp&Sprett (bevegelse til musikk) for de som vil. 

    Oppmøte på Helsehuset kl 12. Ingen påmelding 

  

14. juni – Øksna Falls.  

Her kan du oppleve spektakulære naturopplevelser.Turen er på 2 km.      

Oppmøte Elverum svømmehall kl. 11.  

 

 

 

 

21. juni – OlaPer Svea, Svartholtet. 



       Turen er på ca 8 km i lett terreng. 

      Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Ingen påmelding 

                

28. juni – Flotsberget.  

Flotsberget byr på fenomenal utsikt til «sju kjerkesogn».  

1,5 km langs bratt sti. 

      Oppmøte Elverum svømmehall kl. 11. 

 

5. juli –  Skogmuseet.  

Vi rusler over til Prestøya, for de som ønsker er det også mulighet for å 
besøke museet sin innendørs utstilling. For de som ønsker avslutter vi 
turen med besøk på kafeen Forstmann. 

    Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Ingen påmelding 

 

12. juli – Koigen, Hamar.  

     Gåtur langs Koigen mot Domkirkeodden.  

      Avreise fra Elverum svømmehall kl. 11. 

 

SPINNING på Family Sports Club, Sentrum 

Onsdager kl. 13 

Timen vil inneholde en økt med spinning på ca 45 min. Styrketrening vil det ikke 
gis tilbud om i denne perioden. Hver enkelt kommer ferdig skiftet og møter i 
spinningsalen. Husk innesko og drikke. Pga smittevern er det max 15 deltagere. 
Egenandel for vår/sommer kr 200,- faktura sendes i etterkant.  

Vi oppfordrer til å bruke munnbind på vei inn og ut av spinningsalen. 

Oppstart onsdag 21. april, siste gang før sommeren er 14. juli. 

 

«Opplevelser og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen med 
andre gir selvtillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens utfordringer» 



 

Elverum kommune 

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg 

Fritid med bistand, psykisk helse 

PÅMELDINGSSKJEMA VÅR / SOMMER 2021 

 

Navn: 

Adresse: 

Tlf.: 

o Jeg ønsker påminning på SMS i forkant av aktivitet 

Jeg ønsker å delta på: 

Turgruppe, mandager: 

o 10.mai –  Rotlia.  
o 31.mai – Bergesjøen. 
o 14. juni – Øksna Falls.  
o 28. juni – Flotsberget.  
o 12. juli – Koigen, Hamar.  

 

o Spinning, onsdager 

 

Ønsker du å melde deg på? 

- Send inn påmeldingsskjema til: Elverum kommune, Sektor for PRO, Fritid 
med bistand v/ Gry Bodil Ås, Postboks 403, 2418 Elverum. 

eller 

-Ring / SMS: Gry Bodil Ås, 99 44 31 04 

eller 

-Mail: gry.bodil.as@elverum.kommune.no      
                                                                                                                                                                                                

 



 


