
ELVERUM KOMMUNE
Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Psykisk helse

Høst 2022
Høst aktiviteter!

Elverum kommune 

Sektor for pleie-, 
rehabiliteing og omsorg

Fritid med bistand
Psykisk helse

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

Vi ønsker dere alle
en riktig god høst!

 
 

Påmelding: 

Fyll ut skjema på baksiden  
innen 7. september

Avisen finner  du også her:
www.elverum.kommune.no
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Fritid med bistand og støttekontakt
Vi gir bistand til innbyggere som har rettigheter og behov for hjelp til en meningsfylt fritid. 
Med fokus på den enkeltes interesser og muligheter (helse og omsorgstjeneste-loven.)

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

Vi i enheten er også behjelpelig med å «finne veien» til ordinært lag eller forening.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Er du ny bruker av tjenestetilbudet Fritid med bistand vil du bli kontaktet av en av våre 
ansatte for en uformell samtale og informasjon om tilbudet.

Har du spørsmål om fritidsaktiviteter? 
Ta gjerne kontakt med oss

Aktivitetsleder Gry Bodil Ås, tlf: 994 43 104
gry.bodil.as@elverum.kommune.no

Vernepleier Marita Kjelstad Pedersen, tlf. 46933549
marita.kjelstad@elverum.kommune.no

Vår besøksadresse er Elverum Helsehus, Kirkevegen 47
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                            Ledsagerbevisordningen

Ledsagerbevisordningen er for funksjonshemmede som har behov for ledsager på 
kultur- og fritidsarrangementer. 

Ledsagerbeviset gir ledsager fri adgang til de stedene / arrangementene som aksepterer 
ordningen. Den funksjonshemmede betaler gjeldende inngangspris. 
 
For mer informasjon/søknadsskjema - kontakt sektor for PRO, Tjenestekontoret 
eller se: www.elverum.kommune.no
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Trening på Elverum helsehus – hver mandag
Oppstart mandag 5. september
klokken 12.00 - 13.30

Vi møtes i treningslokalene til Frisklivssentralen på Elverum helsehus
Der vil det bli 30 min egen oppvarming på tredemølle, stepmaskin eller sykkel. 
Styrketrening ca 30 min. og uttøying. Vi avslutter med 20. min med avspenning.
Vi serverer frukt i kantinen på Elverum helsehus 

Egenandel høsten 2022 er kr. 300,-
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Turgruppe – hver onsdag for turglade i alle aldre
Det er varierende lengde utifra turmål. Husk å kle deg etter vær og føre.  
Noen av turene har innlagt matpause og da står det nevnt på den enkelte turen.

September
►7. september: Gapahuken innerst i Svartholtet.
    Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10.
    På turen legger vi inn en matpause, ta med matpakke og drikke om ønskelig.
►14. september: Frisbee golf, ELVIS. 
    Oppmøte på parkeringsplassen på ELVIS mot kirken kl. 12.
    Fritid med bistand har frisbee til utlån. 
►21. september: Ola Per Svea.
    Turen er på ca 8 km i lett terreng.
    Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10.
     På turen legger vi inn en matpause, ta med matpakke og drikke om ønskelig.
►28. september: Fjelltur, Øyerfjellet, se egen informasjon

Oktober
►5. oktober: Gåtur i nærområdet.
    Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.
►19. oktober: Christianfjeld Festning. 
    Vi tar en treningsøkt med musikk (aerobic) for de som vil.
    Oppmøte Elverum Helsehus kl 12. 
►26. oktober: Stavåsdammen.
    Vi går fra skistadion i Stavåsen. Ta med matpakke og drikke. 
    Muligheter for felles transport med avreise fra Elverum Helsehus kl 12.

November
►2. november: Gåtur i nærområdet.
    Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.
►9. november: Båltur til gapahuken innerst i Svartholtet.
    Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10.
    Vi tenner bål, ta med matpakke/pølser og drikke.   
►16.november: Ola Per Svea.
    Turen er på ca 8 km i lett terreng.
    Oppmøte Elverum helsehus kl. 12. Eller Trimplassen i Svartholtet kl 12.10.
    På turen legger vi inn en matpause, ta med matpakke og drikke om ønskelig.
►23. november: Christianfjeld Festning. 
    Vi tar en treningsøkt med musikk (aerobic) for de som vil.
    Oppmøte Elverum Helsehus kl 12. 
►30. november: Gåtur i nærområdet.
    Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.
    Vi tenner bål, ta med matpakke/pølser og drikke. Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.
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Desember
►7. desember: Skogmuseet.
    Vi går museumsrunden. For de som ønsker, avslutter vi med lunsj på Forstmann.  
    Hver enkelt betaler for sin lunsj.
    Oppmøte for de som ønsker å gå til Skogmuseet på Elverum Helsehus kl. 11.45. 
    eller oppmøte på Skogmuseet kl. 12.
►14. desember: Båltur i Svartholtet.    
     Oppmøte på Helsehuset kl. 12. Eller trimplassen i Svartholtet kl 12.10.
     Ta med matpakke/noe å legge på bålet og drikke om ønskelig. 
     Fritid med bistand serverer gløgg og pepperkaker.
►21. desember: Vintertid. 
     Hvis arrangementet Vintertid i Elverum også skal gjennomføres i år avlegger vi et besøk.
     Mer informasjon vil komme.
     Oppmøte Elverum Helsehus kl. 12.

Svømming i
Elverum svømmehall

Annenhver tirsdag kl. 10.30–11.30

Vi møtes kl. 10.15, slik at vi er klar til å gå i  
bassenget kl. 10.30. Ingen treningsavgift.

Datoer:

September
6. og 20. september

Oktober
4. og 18. oktober

November
1. 15. og 29 november

Desember
13.desember

"Det hjelper på motivasjonen 
  å trene sammen med andre"
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                          Yoga – hver torsdag

Oppstart torsdag 1. september, siste gang før jul 8. desember.

Målgruppen er unge voksne og eldre med psykiske helseutfordringer. 
Dette er et lavterskel yoga tilbud som passer for alle, også for nybegynnere. 

Yoga gjennomføres hver torsdag kl. 12 i treningslokalene til Frisklivssentralen 
på Elverum helsehus.
Ønsker du å vite mer om Yoga tilbudet? Kryss av på påmeldingsskjema og vi 
tar kontakt med deg
Egenandel høsten 2022: kr. 300,-
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Tilbud i regi av Kulturnettverket Innlandet 
og nabokommuner

Fjelltur Øyerfjellet

Onsdag 28. september

Kulturnettverket inviterer til dagstur på Øyerfjellet med fjelltur, lunsj, mange 
morsomme og utfordrende gruppeoppgaven og sosialt samvær.
Ved påmelding vil du motta mer informasjon.

Felles transport fra Elverum, kr. 200,- Faktura kommer i etterkant.

Seminar for brukere og ansatte sammen – 
samarbeid mellom Kulturnettverket og kommuner

Det planlegges seminar - meld deg på og du vil motta mer informasjon

Se www.kulturnettverk.no som er en informasjonsside om kultur- og fritidstilbud, 
psykisk helse, ledsager-/transportordninger og kontaktpersoner. 
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           Andre tilbud

            Treffpunktet ved 
        Møteplassen Elverum  

Dette er et lavterskeltilbud innen psykisk
helse. Et møteseted for deg som av 
forskjellige grunner ikke er i utdannelse, 
jobb eller mer.
Her vil du føle deg trygg og ivaretatt.

Monica Bakken og Siv S. Nordholm er 
ansatt som aktivitører og ønsker deg 
velkommen til Treffpunktet.
De er å nå på telefon 942 02 575
eller på e-post: treffpunktet@gmail.com

Det er ny plan for aktiviteter hver måned.
Ta gjerne kontakt med oss.

Åpningstider:

Mandag, onsdag og torsdag: kl. 10 - 14

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over 

hele verden den 10. oktober for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. 

Tema for 2022  er “Vi trenger hverandre. #løftblikket”

Les mer her: www.verdensdagen.no
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Frivilligsentralen
Vi holder til på kommunehuset Folkvang (gamle lærerhøgskolen) Lærerskoleallen 1.

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, og vi tilbyr blant annet: 

►Sosiale arrangementer
►Flerkulturelle arrangementer
►Kurs
►Ungdomsaktiviteter
►Eldre
►Ledsagertjenester
 

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen
 
Telefon: 62 43 64 55 / 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral.no

www.elverumfrivilligsentral.no



11

                          Møteplassen Elverum 
Et kultur- og aktivitetssenter for eldre, funksjonshemmede i alle aldre, 
og andre som trenger støtte i hverdagen. 

En sosial møtearena til alle de som ønsker seg et dagtilbud på et møtested 
med kvalitet.

Vi holder til i kommunehuset Folkvang (gamle lærerhøgskolen),
Lærerskolealleen 1. Inngang, på nordsiden mot ungdomsskolen.

Daglig leder Mari Opseth tlf. 911 84 893

Se også vår nettside www.moteplassen.elverum.no

                                               Alle er velkommen!

Frivilligsentralen
Vi holder til på kommunehuset Folkvang (gamle lærerhøgskolen) Lærerskoleallen 1.

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, og vi tilbyr blant annet: 

►Sosiale arrangementer
►Flerkulturelle arrangementer
►Kurs
►Ungdomsaktiviteter
►Eldre
►Ledsagertjenester
 

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen
 
Telefon: 62 43 64 55 / 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral.no

www.elverumfrivilligsentral.no



PÅMELDINGSSKJEMA HØST 2022
Påmelding – psykisk helse
Bindende påmelding innen 7.september.

Navn:                       

Adresse: 

Jeg ønsker å ha med egen ledsager:  Ja          Nei  

Jeg har egen transport: :    Ja  Nei    

Jeg ønsker påminnelse på SMS, til telefonnummer:

Sendes til: Elverum kommune, Fritid med bistand v/Gry Bodil Ås
Postboks 403 - 2418 Elverum
eller
Ring / SMS: Gry Bodil Ås, 99 44 31 04 
Marita K. Pedersen 46 93 35 49
eller
Mail: gry.bodil.as@elverum.kommune.no 
marita.kjelstad@elverum.kommune.no

Innen 7. september

Jeg ønsker å delta på: 

Trening på Helsehuset

Turgruppe 

Svømming

Yoga

Fjelltur Øyerfjellet

Informasjon fra Kulturnettverket, 
Seminar for brukere og ansatt


