
      Lillehammer kommune 

              Kultur og fritid 

         MENINGSFYLT FRITID 

Kultur– og fritidskalender  

Våren 2018 

 
Informasjon om tilrettelagte kultur- og 

fritidstilbud psykisk helse 

Opplevelser og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen 

med andre gir selvtillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens 

utfordringer.  



Kultur- og fritidstilbud / kurs 

og treningstilbud. 

 
I denne brosjyren finner du informasjon om tilrettelagte kultur og 

fritidstilbud samt kurs vinteren/våren 2018.  

Vi tilbyr gratis trening på Spenst hver mandag fra kl 13.00—14.00. Her er 

kan du trene en halv time spinning og en halv time med styrketrening.  

Hver torsdag formiddag kan du også være med turgruppa på lette turer i 

nærområdet. Dette tilbudet er også gratis. Her blir det lagt opp til flotte turer 

i skog og fjell med innlagt bålkos og kaffe. Anbefales på det varmeste! 

Våren 2018, tilbys følgende kurs:  

Lavterskelkurset i korsang fortsetter med instruktør Øivind Pedersen for 

deg som har lyst å synge, men som kanskje ikke tror du kan? Vi arrangerte 

dette kurset både vinter og vår, samt høsten 2017 med stor suksess. Dette 

er et veldig populært tilbud. 

Vi tilbyr også et nybegynnerkurs i sjakk med Lillehammer Schakklubb, 

malekurs med billedkunstner Kari Nordnes og keramikk kurs med 

keramiker Elisabeth Kongsrud. Alle kurs tilbys til reduserte priser.  

Håper du finner noe som du kunne tenke deg å være med på.  

Under hvert av kursene/tilbudene finner du sted, tid, antall plasser og pris. 

Her er det først til mølla…… 

 

Velkommen til gode opplevelser! 

 

Påmelding: 

Til Anne Brit Lee, Lillehammer kommune på tlf 610 50 570  

eller e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no.  

 



 

   Trening på Spenst    

 

  Velkommen til gratis trening på Spenst,  

      Lillehammer  - hver mandag! 

 

 Først en halv time med sykling/spinning, og deretter en  

 halv time i sal med styrketrening. Katrine er instruktør. 

 Treningen er gratis. Registrer fornavnet ditt på liste i 

 resepsjonen.  

 Du kan gjerne ta med deg ledsager/støttekontakt. 

 

 Ta med:   Egne trenings sko for innebruk, vannflaske og eget   

     håndkle. 

 Sted:   Spenst, Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer 

 Tid:    Hver mandag fra kl 13.00-14.00 - hele året. 

 Pris:   Gratis 

 Kontaktperson: Spenst v/Katrine Falkenberg tlf 61 26 86 30 

  

      

    



   Velkommen til "ut på tur"      

       vinteren/ våren 2018 

   Bli med på turer i nærområdet  

     hver torsdag formiddag hele året. 
 

Velkommen til ”ut på tur” første halvår 2018. Her kan du bli med på turer i 
nærområdet, hver torsdag formiddag. 

Vi ønsker gamle og nye deltagere i turgruppa hjertelig velkommen! Turene varer 2-3 
timer med en god pause underveis. Ofte med bål, mat og kaffe.  

Vi tilpasser turene til flest mulig, og i noen tilfeller kan vi dele opp gruppen i to grupper 
dersom noen ønsker å gå lengre eller raskere, og andre ønsker å gå kortere/saktere   

På noen av turene benytter vi  privatbiler for å kunne gå på tur i nye områder, da blir 

det en liten egenandel pr deltager (se turoversikten).  

Vi får mye positive tilbakemelding på fine naturopplevelser med gruppen.  

Oppmøte nord for Badedammen, nederst i VIP vegen kl. 11.15 hver torsdag.  

Dersom det er problemer med å komme seg til Badedammen, ring turleder eller din kontaktperson i 

psykisk helseteam, så kan vi prøve å hente dere.  

Bli med å kjenn roen du kan oppleve på tur med oss.      Velkommen!  

 

Oppstart:  Torsdag 4. januar kl. 11.15. 

Sted:  Oppmøte ved VIP vegen nord for Badedammen kl. 11.15.  Tilbake ca. kl. 15.00.  

Ta med:   Gode tursko, sitteunderlag, varm eller kald drikke, litt niste. Klær etter vær.  

Pris:   Gratis 



Program for sesongen: 

 
Dato:   Turen går til:       Bensinpenger:  

 

4. januar   Mesnaelva til Krokbua    

11. januar  Nybu på kryss og tvers 

18. januar  Gamle Nordseterveg via Kanten kro og Mesnaelva 

25. januar  Røyslimoen          10,- 

1. februar  Søre Ål runden 

8. februar  Sjusjøen med og uten ski       50,- 

15. februar  Skistadion med truger        10,- 

22. februar  Hovemoen          10,- 

1. mars   Ringsvegutua           

8. mars   Mesnaelva til krokbua  

15. mars   Sjusjøen med ski og truger       50,- 

22. mars   BadedammenMjøsa  

29. mars   Hovemoen Sundgården/Fåberg      10,- 

5. april   Kulturstien Fåberg        20,- 

12. april   Balbergkampen         10,- 

19. april   Søre Ål runden          

26. april   Røyslimoen          10,- 

3. mai   Elvelangs fra Sannom        10,- 

10. mai   Gamle Nordseter veg til Skistadion      

24. mai   Balberg           10,- 

31. mai   Øfstdalsfossen         10,- 

7. juni   På kryss og tvers i Nybu         

14. juni   Vingrom Fallet         10,- 

21. juni   Topptur Nordseter         50,- 

28. juni   Sommeravslutning Bekkodden      20,- 

   

 



 Lavterskelkurs i korsang  
 

Vinteren/våren 2017 startet vi et lavterskelkurs i korsang. Tilbudet er så populært at 

vi velger å fortsette med det også vinteren/våren 2018. 

Er du glad  i å synge? Skulle du ønske at du kunne sunget mer? Drømmer du om å 

begynne i et kor?  Synge mer på fritiden? Bli kjent med andre som også ønsker det? 

Kanskje har du ikke helt troen på at du kan, og ønsker å lære litt mer først sammen 

med andre som kanskje tenker det samme som deg?  

Vi fortsetter med lavterskelkurs i korsang denne gangen med Øivind Pedersen som 

instruktør/dirigent. Magda Szlawska fra Lillehammer Musikkråd på piano. Kurset    

finner sted i HH Klubben i kommunehuset. 

Målet med kurset er å bli introdusert til korsang, lær litt teknikk, bli med i et felleskap, 

få troen på seg selv til evt. å starte i et vanlig kor.  

Det er mange forskningsresultater de senere år som beviser at det å synge i kor gir mening og sammenheng i til-

værelsen, også for mennesker som lider av kroniske sykdommer. Korsang fungerer som 

en individuell ressurs ved at den kan bidra til bedre selvfølelse, opplevelse av mestring, 

avkobling fra evt. smerte, emosjonell  trening og redusert stress. Korsang er også en 

sosial aktivitet som kan gi trening i kommunikasjon, skape relasjoner og være et treff-

punkt.  (Kilde: www.krafttakforsang.no). Tilbudet er en del av  ”Krafttak for sang” sitt 

”Syng deg friskere”  prosjekt. 

Bli med da vel! Dette blir gøy! 

 

Kurssted:  HH Klubben i Rådhuset. Møt opp foran inngangen til  Rådhuset, Sigrid Undsets  

   plass. 

Start:  Onsdag 31. januar kl. 18.00—20.00. Kurset går t.o.m onsdag 30.mai. 

Pris:   Kr 750,- pr person inkludert noter og kaffe/te i pausen. 

Antall:  Minimum 6. 

Instruktør: Øivind Pedersen og Magda Szlawska på piano. 

Påmeld.:  Innen 24. januar 2018 til Anne Brit Lee (Kultur og fritid,      

   Lillehammer kommune) tlf. 610 50 570,         

   e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune. 

 

 

Øivind Pedersen har utdanning og lang erfaring som dirigent, produsent og musikkpedagog. Han er opptatt av sang-

glede og at alle har mulighet til å mestre, bare de tør å prøve.  Han har vært musikk-/kulturskolerektor og kultursjef i 

Lillehammer og har hatt ulike verv og oppdrag i norsk kulturliv. Mange kjenner han kanskje fra Den Norske Manns  

oktett der han har skrevet mange av arrangementene. Øivind ledet noen av øvelsene for tilsvarende tilbud i fjor.      

Kurset vil også inneholde grunnleggende stemmepleie og kan føre til godt humør…! 

Alle kan lære å synge!    



”Når hendene arbeider—hviler hodet” 

Keramikk-kurs med keramiker Elisabeth 

Kongsrud.  

 

Leire er et fantastisk materiale å arbeide med. Har du lyst til å utforske kreativitet og 

skaperglede med leire som verktøy, er dette kurset for deg. Du trenger ingen 

forkunnskaper. Du vil lære å bruke forskjellige teknikker for å lage figurer, lysestaker 

eller fat. 

 

Kurssted:   Fabrikken, Løkkegata 9, Lillehammer 

Start:    Tirsdag 13. februar fra kl. 18.00—21.00. Kurset går over  

     5 tirsdager. Siste kvelden er glasering av arbeidene. 

Pris:    Kr 1500,- pr person inkl. 10 kg leire, glasur, råbrann og  

     glasurbrann.  

Antall plasser:  Maks 6, minimum 4. 

Instruktør:   Keramiker Elisabeth Kongsrud. 

Påmelding:   Innen 1. februar til Anne Brit Lee (Kultur og fritid,    

     Lillehammer  kommune) tlf. 610 50 570,      

     e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune. 

                    

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



         Malekurs  på Fabrikken med   

           billedkunstner Kari Nordnes 
 

Kurset er for nybegynnere og krever ingen forkunnskaper. 

Tegnekunnskaper er heller ikke nødvendig. 

 

Du vil i løpet av kurset lære hvordan et oljemaleri bygges opp, og vi tar for oss de 
viktigste blandingene av farger. 

I løpet av kurset maler du et bilde fra begynnelse til slutt, og alle får individuell  

veiledning. 

Vi maler fra foto, som kan være et menneske/portrett, et dyr, landskap, bygninger 
o.l. Dette kan du selv være med å bestemme, eller jeg finner et egnet motiv for deg. 

Hovedmålsettingen med kursene hos meg er å få et innblikk i hvordan det er å male 
med olje på lerret, og i ettertid ha nok kunnskap om dette til å kunne fortsette på 
egenhånd. 

 

Velkommen til mitt atelier! 

 

Kurssted:  Fabrikken, Løkkegata 9, Lillehammer 

Start:   Torsdag 15. februar fra 17.30 til 20.30. Kurset går over 5                   
   torsdagskvelder. 

Pris:  kr 1600,- pr deltager inkludert maleplate (lerret), maling, pensler,  
   staffelier, paletter o.l.   

Antall:   Minimum 4, maks 8 deltagere. 

Påmelding: Innen 8. februar til Anne Brit Lee (Kultur og fritid,      

   Lillehammer  kommune) tlf. 610 50 570,        

   e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune. 

 

 

 



Nybegynner sjakk kurs med     

Lillehammer Schakselskap 
 

Nybegynner kurs for de som kan lite eller ingenting i dag. 

Glem alt du har hørt om at sjakk er så vanskelig. Det er å bli verdensmes-

ter som er vanskelig, ikke å spille. På en kveld har du lært det enkleste, 

slik at du kan spille partier, deretter får du den kunnskapen du trenger for 

å forstå det viktigste.  

Sjakk er spillet over alle spill, det kan spilles hjemme, i sjakklubb og tur-

neringer. På alle nivåer, fra nybegynner til mester. Så hvorfor skal ikke du 

også bli sjakkspiller? 

Instruktør er Christian Holmboe Ruud. Han er kretsdommer, internasjonal       

organizer (i verdenssjakkforbundet FIDE), materialforvalter og turnerings-

leder i Lillehammer Schakselskap og også leder av Mental Helse Ung-

dom Lillehammer.    

 

Kursted:   Havang brukerstyrt senter, Kirkegata 45, inngang Grønstadsgata. 

Start:   Mandag 19. februar fra kl. 18.00-20.00. Kurset går over 5   

    mandager.  

Pris:    Kr 300,- pr. person inkludert lån av sjakkbrett. 

Antall:   Minimum 5, maks 13.    

Påmeldingsfrist: Innen mandag 12. februar til Anne Brit Lee tlf 610 50 570  

    eller til e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no 

 



      Stolpejakten 

 

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. 

Stolpejakten i Lillehammer er et aktivitetstilbud for ALLE i regi av Lillehammer o-

klubb. 80 stolper er satt ut i Lillehammers smug og naturperler.  

Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på 

mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.  

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; 

inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som 

rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet.  

Stolpejakten er et gratis tilbud.  

Hovedkart med inntegnede stolper blir distribuert, stort sett, til alle husstander i 

enkelte kommuner. Ellers vil kart/info vil også bli tilgjengelig flere steder i 

kommunene samt på hjemmesiden www.stolpejakten.no 

Mangler du kart, kan også du få dette på Servicetorget i kommunen.  

 

    

 

     



   Andre turtilbud du kan   

     delta på: 

 

 

 

DNT Lillehammer har sitt virkeområde i Lillehammer, Gausdal, Øyer samt 

den nordre delen av Ringsaker kommune. Foreningen driver seks hytter, 

har ansvar for om lag 340 km merka stier og arrangerer en rekke turer og 

aktiviteter i både fjellet og nærområdene hele året. 

 

DNT Lillehammer har flyttet til Mesnasenteret, Lilletorget 1, 2615 

Lillehammer, og har turinformasjon i samarbeid med Vandreskoen. 

Åpningstider: Mandag - fredag 10-18, lørdag 10-16. 

 

DNT Lillehammer arrangerer turer som er åpne for alle og for ulike 

aldersgrupper, både dags-, og kveldsturer samt helgeturer. 

For mer informasjon se: https://lillehammer.dnt.no/ 

 

 

 

 

 

 



  Turer med Lillehammer   

    Turmarsjforening 

 

Her er det ingen aldersgrense, tidtaking eller klasseinndeling.  

Kom som du er, og  bli med på turmarsj.  Det viktigste er friluftsliv, 

helse og mosjon. Alle arrangementene er lagt opp med sosial 

ramme rundt. Du kan velge mellom ulike distanser alt etter hvilken 

turmarsj du vil være med på: 5 km (6 km) og 10 km (12 km). 

Startgebyr kr 20,-. 

 

Følg med på nettsidene over ukentlige marsjer på 

www.gdpuls.no. 

 

Har du spørsmål om turmarsjene, ta kontakt med: 

Håkon Nilsen på tlf 61 26 17 32 eller e-post: haarn-ni@frisurf.no. 

 

 

   



           Ti på Topp 2018 
        Turtilbud til alle 15. mai til 10. oktober i Lillehammer 

 

Et godt tilrettelagt turtilbud for folk i alle aldre! Du er garantert flotte kultur- og                       

naturopplevelser samtidig som du kommer i god fysisk form. Et samarbeid mellom 

bedriftsidretten, DNT Lillehammer, Fåberg og Lillehammer Historielag og 

Lillehammer kommune.  

 

Som deltager får du: 

 Ti på Topp pakken inneholder kart, rutebeskrivelse og påmeldingskode. 

 Tilgang på din egen tur side (www.tipåtopp.no/lillehammer) med MMS dagbok 

for lagring av unike turbilder. 

 Garantert premie dersom du registrerer minst 7 ulike turer i løpet av kampanjen. 

 Delta i våre konkurranser (Årets turgåer, turbedrift og fotokonkurranse) 

 Mange fine turopplevelser. 

 

Generelt om turene 

Ulike kategorier turer, som skal passe for enhver smak. På alle turmål finner du postkasse, hvor 

det ligger et skriv med turkode for turen og en gjestebok hvor du kan skrive deg inn. Besøket 

registrerer du enkelt per SMS (mens du er på tur), på internett, eller ved å sende inn 

registreringskortet ved sesongslutt.  

Lyst å prøve?  

Ta kontakt med Anne Brit Lee, tlf 610 50 570 

E-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no 

 

  

 

 

 

 



       Villa Utsikten   
Ønsker du deg en lettere hverdag? Ønsker du å ha noe å gå til? Ønsker du å være 

sammen med andre? Ønsker du å skape eller delta i aktivitetene på Villa Utsikten? 

Det å være sammen med andre, det å gjøre noe og det å ha noe å gå til, er med på 

å gjøre livet bedre. 

Villa Utsikten er for deg som har kjent på, eller kjenner på psykiske utfordringer og 

ønsker deg en lettere hverdag. Stedet er åpent for pårørende. 

Villa Utsikten tilbyr en aktiv hverdag hvor du kan bruke dine evner og ressurser, 

møte andre eller delta i husets oppgaver og aktiviteter. Villa Utsikten baserer seg på 

kunnskapen om at sosial tilhørighet, aktivitet og refleksjon er med på å bedre den 

psykiske helsen. Tilbudene kan støtte opp under dine egne bedringsprosesser. 

Kafé Villa tilbyr variert og god mat i tillegg til aviser og småaktiviteter. Kaféen er åpen 

for alle som ønsker å komme, om det er for å slå av en prat, ta en kopp kaffe eller 

smake på våre varmretter. 

En smakebit på aktiviteter: Bikkjetur, fredagspraten, jobbe i kaféen, 

refleksjonsgruppe, formingsaktiviteter, kurs i fotografering og tekstskriving, trening, 

gåturer, selvhjelpsgrupper, interesseorganisasjoner.  

 

Åpningstider:  Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30.                                         

   Tirsdag er langdag    kl. 08.00-20.00 

Adresse: Storgata 9, 2609 Lillehammer, tlf. 61 05 99 30 / 47 68 94 37 

E-post: villa.utsikten@lillehammer.kommune.no 

https://www.facebook.com/psykiskhelselillehammerkommune 

https://www.lillehammer.kommune.no/villa-utsikten                                                           

    

 

    

 

 

 

 

 

 



Havang er en egen stiftelse og navnet kommer fra gammelnorsk og betyr ‘’verd’’ eller 
‘’nytte’’. Havang er et gjørested og møteplass for mestring, nettverksbygging og gode 
opplevelser i et trygt miljø både for enkeltmennesket og for organisasjoner. 

Havang er brukerstyrt i den forstand at brukerne eller deres organisasjoner er i flertall 

i alle styrende ledd. Alle kan bruke Havang så lenge man ikke er ruset når man er på 

huset, ellers gjelder vanlig folkeskikk. 

 

Våre åpningstider er: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag  kl. 09.00—16.00.  

     Onsdag        kl. 09.00—19.00. 

Havang har faste aktiviteter, kurs og kompetansebygging som planlegges av bruker- 

styret i samarbeid med ansatte.  

Vi tilbyr også NADA-øreakupunktur som er et ypperlig verktøy i forbindelse med å be-

herske uro, depresjoner, angst, søvnløshet m.m.  Tilbudet er gratis for brukerne og 

settes hver hele time. 

     



            For mer informasjon om Havang kan du besøke hjemmesiden 

 vår http://havang.org/ eller facebook siden vår 

 https://www.facebook.com/Havang.Lillehammer/ 

 Der finner du også mailadresser og telefonnummer til de ansatte. 

 I handlingsplanen for 2018 er det økt fokus på lærings– og mestrings kurs,    

 samt pårørendearbeid.  

 Faste aktiviteter er:         

      Mandager: Bading på Jorekstad kl 14.00. Avreise fra Havang kl. 13.45.                   

 Onsdager: Kreativ/håndarbeidsdag kl. 12.00.     

       Torsdager: Bueskyting i lokaler på Fabrikken kl. 14.00. Avr. Havang kl. 13.45.                                                           
 Fredager:  Quiz kl. 13.00 med kake og kaffe etterpå. 

 

       Gratis lunsj hver dag.  

                                                       

   

 

 Vi er på plass i nye lokaler i                                 

Kirkegata 45 (Telenorbygget),        

med inngang fra Grønstadgata. 

       

   Velkommen!  



 

           

 

 

 

 

 

Lillehammer Frivilligsentral 

 

Lillehammer Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mennesker imel-
lom. Vi holder hus i Kirkegata 53, sentralt i Lillehammer sentrum. Våre lokaler ligger 
på bakkeplan og er lett tilgjengelig for rullestol/barnevogn. 

 

Vi har tilbud for menn og kvinner i alle aldere.  Alle våre aktiviteter er gratis og krever 
ingen påmelding. Hos oss er det sosiale fellesskapet viktigst, vi tar oss derfor ofte tid 
til kaffepause og en god prat. 

 

Her er en oversikt over noe av det som foregår på sentralen. Håper du finner noe 
som frister! 

 

Matpakkefellesskap hver mandag til torsdag klokka 11.30. Ta med egen niste. Salg av kaffe/te. 

 

Gå-gruppe onsdag klokka 10.30.Turer i Lillehammer og omegn, gjerne med innlagt stolpejakt. Vi 
går fram til snøen kommer. 

 

Kortspillgruppe onsdag klokka 10. Her møtes en gjeng glade kortspillere over et slag amerikaner.  

 

Strikkegruppe torsdag klokka 10.30. Sokkestrikk mm til barn i Øst-Europa. Sentralen holder garn. 
Også åpent for de som vil strikke i egen regi. 

 

Datatreff fredag klokka 11 i like uker. Åpent for alle som vil lære mer om PC, mobil og nettbrett i 
fellesskap med andre. Opplegget er i samarbeid med Seniornett Lillehammer. 

 

Karatreff fredag klokka 11 i ulike uker. Dette er en uformell sammenkomst med prat om løst og fast 
- en møtearena fri for damer. 

 

Lørdagskaffe lørdag klokka 11. Sosialt samvær over en kopp kaffe. Salg av byens beste vafler. 

 



  

     Informasjon om flere    

     kulturtilbud 
 

Formiddagskino 

Lillehammer kino/Cinemateket viser hver onsdag kl. 12.30 restaurerte og 

digitaliserte klassikere eller nye perler som fortjener og oppleves på stort 

lerret. Billettpris kr. 60,-. 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer bibliotek  

Bok for dagen - ukentlige bokformidlingskvarter   

En liten inspirasjon i hverdagen! Lillehammer bibliotek tilbyr deg et litteraturfriminutt 

der en av de ansatte formidler utdrag fra en bok.  

Sted: Diktkroken i biblioteket fredager kl. 12.00. Varighet 15-20 min, kaffe og kaker 

kan kjøpes.  

Oppstart: Oppstart Bok for dagen våren 2018 er fredag 12/1 og varer fram til 

påske (hver fredag). 



Omvendt Boksirkel 
Lillehammer bibliotek har gleden av å invitere til ”Omvendt boksirkel”. Er du glad i å 

lese og ønsker å møte andre med samme interesse er Leseriet stedet å møte. 

Mandager i begynnelsen av måneden kl. 19.00. Datoer for våren 2018 er 5/2, 5/3, 9/4 

og 7/5: Boken som skal diskuteres legges ut på nettsiden i god tid. Se oversikt og mer 

informasjon om "Omvendt lesesirkel" på Lillehammer bibliotek sine nettsider:                                  

http://www.lillehammer.folkebibl.no  

 

 

 

 

 

 

Litteraturhus Lillehammer 

Mange spennende arrangement på Litteraturhus Lillehammer.  

Litteraturhus Lillehammer er et samarbeid mellom Lillehammer bibliotek, 

Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet og Norsk Litteraturfestival. Arrangementer både 

for barn og voksne, forfattermøter, samtaler og aktuelle debatter.  

For mer informasjon om det som skjer våren 2018, se: 

http://litteraturhuslillehammer.no 

 

Andre nyttige nettadresser for oversikt over et utvalg av 

kulturelle tilbud samt fritidstilbud i Lillehammer: 

http://kulturnett.oppland.org/ 

www.lillehammerkommune.no—aktivitetskalender 

www.gdpuls.no   

www.lillehammer.com 

www.lillehammerkino.no 

www.fabrikken.org 

www.kulturhusetbanken.no 

www.lillehammerartmuseum.no     www.maihaugen.no 

 

http://www.lillehammer.folkebibl.no/cmsms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=55&cntnt01origid=105&cntnt01detailtemplate=annonse_detalj&cntnt01lang=nb_NO&cntnt01returnid=112


Lillehammer Kunstmuseum 

Utstillinger 2018 
 
Kitty Kielland, Fri luft: 18. november 2017 – 29. april 2018 
Den mest omfattende utstillingen av Kielland noensinne! 
 
Pariserne: 26. mai 2018 – 30. september 2018 
Henrik Sørensen, Christian Krohg, Jean Heiberg og Axel Revold dominerte norsk kunstliv i flere tiår.  
 
Marte Johnslien: 20. oktober 2018 – 24. februar 2019 
Lillehammerkunstneren ser på vår tilknytning til materialer, til historien og til naturen. 
 
Hovedverk fra egen samling: Vises hele året  
Vi har en eksklusiv samling av I.C. Dahl, Hans Gude, Edvard Munch, Christian Krohg, m.fl.  

 
Kunstpauser  
Hver torsdag i skoleåret kl. 11.30-11.45 arrangerer museet Kunstpauser. De er et 
lavterskeltilbud til alle som ønsker å høre museets konservatorer eller pedagoger 
presentere et kunstverk eller et kunsthistorisk tema. I tillegg inviteres eksterne 
foredragsholdere, og det holdes konserter.  
 
Ønsker du å vite mer om Kunstpausenes tema, send en epost til 

hilde.fauskerud@lillehammerartmuseum.com. eller gå inn på hjemmesiden vår: 

www.lillehammerartmuseum.com.  

Kunstpausen kan fint kombineres med lunsj i Museumskaféen.  

 
Omvisninger hver helg i aktuell utstilling  
Hver lørdag og søndag kl. 14 tilbyr museet omvisninger i aktuell utstilling inkludert i 

billettprisen! Familiedag arrangeres på høsten, hele familien er velkommen til å se, 

lage og erfare kunst.  

Åpningstider: tirsdag til søndag 11-16 (mandager stengt) 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hilde.fauskerud@lillehammerartmuseum.com
http://www.lillehammerartmuseum.com


 

 

 

     Kulturnettverket   

          Innlandet   - Oppland 

 

 

Kulturnettverket Innlandet – Oppland ble opprettet høsten 2007, og består av representanter fra kultur- og 

psykiatritjeneste i kommunene, fra mental helse, representanter fra Sykehuset Innlandet, Reinsvoll og fra 

DPS Gjøvik og DPS Lillehammer.  

 

I Oppland består Kulturnettverket av representanter fra kultur- og psykiatritjeneste i Gjøvik, Østre og Vestre 

Toten, Søndre og Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu kommuner. Kulturkontakter 

knyttet til bofellesskap i kommunene er også med i nettverket. I tillegg deltar kulturkontakter fra enheter i 

sykehuset samt fysioterapiavdeling ved SI Reinsvoll. 

 

Nettverket arbeider med informasjon, samordning og utvikling av aktivitetstilbud til folk innenfor psykisk 

helse. Nettverket har blant annet bidratt til oppstart av treningstilbud på treningssenter i Vestre Toten, 

Lillehammer, Gjøvik, Nordre Land og i Søndre Land. Vi arrangerer friluftsdager med padling, fisking og 

natursti, fine vinteraktivitetsdager med ”skiskyting”, aking, turer med hundespann og rusling på truger, 

kanotur på Fjorda, ”61 gr. Fastland” - vi har vannsprutdager ved Mjøsa og golfdager med instruksjon og 

utprøving. Vi har bl.a. malekurs og fotokurs. Om høsten gjennomføres overnattingstur på høgfjellshotell 

med turer i nydelig fjellterreng samt et hyggelig og verdig julebord i desember. Erfaringsutveksling og 

samlinger for kompetansedeling- og utvikling hos representantene i nettverket er en verdifull effekt av 

nettverksarbeidet.  

Det er en målsetting å inkludere flere av kommunene i Oppland i nettverket. Det gis ut et eget 

aktivitetsprogram på aktiviteter man kan delta på gjennom året.  

Sjekk de nye nettsidene:  kulturnettverk.no og nettverkets facebook side. 

 

Kontakt: Mona Hauger Kjelsberg: 61147376/970 34 225.  

monahauger.kjelsberg@sykehuset-innlandet.no 

 

 

 

 



Ledsagerbevis 
 

Dette blir utstedt av kommunen       

direkte til brukeren,  

og gir fritidskontakten  

fri adgang til en rekke steder,  

se listen som følger. 

Kortinnehaveren betaler ordinær inngangsbillett, ledsager går gratis. 

Spørsmål og søknad rettes til Kultur og fritid v/Anne Brit Lee tlf 61 05 05 70. 

 

Steder som aksepterer ledsagerbevis i Lillehammerområdet og østlandet: 

Lillehammer kino 

Arrangementer i regi av Kulturhuset Banken 

Arrangementer i regi av Maihaugen i store Maihaugsal 

Inngang på Maihaugens friluftsmuseum 

Inngang på Aulestad 

Inngang på Norges Olympiske museum 

Inngang på Bjærkebek 

Prøysenhuset 

Ankerskogen badeanlegg 

Jorekstad 

Hunderfossen familiepark 

Raufoss badeland 

Jernbanemuseet i Hamar 

Øyer gjestegård sine anlegg 

Vegmuseet på Hunderfossen 

Lillehammer Kunstmuseum 

Hafjell alpinanlegg 

Kvitfjell alpinanlegg 

 

Alle arrangementer fra lag tilknyttet Norges idrettsforbund  



Flere steder som godkjenner ledsagerbevis: 
Ringsaker kirke 

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden 

Jernbanemuseet, Hamar 

Skogbruksmuseet, Elverum 

Norsk Utvandrermuseum, Ottestad 

Norsk Motorhistorisk museum, Stange 

Stiftelsen Klevfoss, Løten 

Arrangement på Gjøvik gård og Eiktunet 

Kunstbanken, Hamar 

Hedmark teater (egenproduksjoner) 

Riksteatret 

De fleste teaterforestillinger 

RingsakerOperaen 

Brenneriet og Bryggerikjelleren, Lillehammer 

Kinoer 

Bowling 1, Hamar 

Snilsberg Gardspark, Ringsaker 

Hamar-mart`n 

Snoezelensenteret, Ottestad 

Tusenfryd 

Kristiansand dyrepark 

Sommarland i Bø 

Amadeusparken, Stange 

Toten Badeland 

Lillehammer Ishockey 

HOA - Vikingskipet (omvisning) 

Treningssenteret FRISK Moelv 

Stena Line - ferge til Danmark 

Skibladner 

Alle busser i Oppland og Hedmark fylke - Opplandstrafikk 

NSB - 50% rabatt både for ledsager og bruker 



 

MENINGSFYLT FRITID 

Kultur– og fritidskalender  

Våren 2018 


