
Høsten
2014ELVERUM KOMMUNE

Sektor for kultur

Aktivitet og fritid 
med bistand
Psykisk helse

Bli med på høstaktiviteter!

HØSTEN ER HER! 

Opplevelse og mestring 
innen kulturelle og sosiale 
aktiviteter sammen med 
andre gir sjøltillit, trivsel 
og overskudd til å møte 
hverdagens utfordringer

Påmelding: 
Fyll ut skjema på baksiden 
innen 13. oktober 

Vi i sektor for kultur 
ønsker dere alle en 
fin høst!

Avisen finnes på kommunens nettsider
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Aktivitet og fritid m/bistand 
(støttekontakt)

Har du spørsmål om fritidsaktiviteter er vi å 
treffe på sektor for kultur
Vi har midlertidig flyttet ut av Rådhuset 
under byggeprosessen, vi er nå å finne i 
Frydenlundvn 2B.

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

Enhetsleder Borghild Brandvold, 
tlf. 918 44 685 
borghild.brandvold@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

Innhold:
Generelt om tilbudet side 3

Høsttilbud  side 4 - 6

Andre aktiviteter  side 7 - 11

Påmeldingsskjema side 12
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Generelt  om tilbudet:
Vi gir bistand til innbyggere som har 
rettigheter og behov for hjelp til en 
meningsfylt fritid. Med fokus på  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.

Minner også om biblioteket, svømme-
hallen, ungdommens hus, kino og teater 
osv. Ledsagerbevis aksepteres på flere av 
disse arenaene. 

Ledsagertjenesten 

Har du behov for ledsager/ transport til 
kultur- og fritids tilbud - kontakt Sektor for 
kultur  for mer informasjon.
Her kan en person være din ledsager og 
bistå med transport dersom du f. eks. skal 
på konsert, fisketur, i svømmehallen, kirka, 
gå tur, fotballkamp, kurs osv. 

Ledsagerbevisordningen 

Ledsagerbevisordningen er for funksjons-
hemmede som har behov for ledsager på 
kultur- og fritidsarrangementer. (F.eks. kino, 
idrettsarrangement, svømmehall, teater, 
osv.) Ledsagerbeviset gir ledsager fri 
adgang til de stedene og arrangementene 
som aksepterer ordningen. Den funksjons-
hemmede betaler gjeldende inngangspris. 
Ønsker du mer informasjon / søknads-
skjema kontakt Sektor for kultur. 
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Tilbudet er gratis for brukere av 
kommunale tjenestetilbud, psykisk helse.

Oppstart mandag 6. oktober

Mandag 13-14: Individuell trening i studio 
Onsdag 13-13.30: Spinning m/instruktør 
 13.30-14: Styrketrening m/instruktør

• På Family møter du treningskontaktene 
Asbjørn og Gry Bodil fra Kultur. De har rød 
t-skjorte med FYSAK-logo på. 

• Family Sports club tilbyr et allsidig og 
tilrettelagt program slik at alle kan delta – 
veiledertime må du bestille.

• Det hjelper på motivasjonen å trene 
sammen. Du kan ta med egen ledsager eller 
bli med i en treningsgruppe.

• Du bør være ferdig skiftet til kl. 13.00

Rutiner for å kunne delta på trenings-
tilbudet på Family for nye deltagere:

• Ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes 
Sektor for kultur, husk opplysninger om din  
kontaktperson i kommunen.

• Vi innkaller til inntakssamtale sammen 
med din kontaktperson. Videre vil det 
gjennom året bli oppfølgingssamtale rundt 
treningen.

• Passer tilbudet for deg tilbys du gratis 
trening inntil 1 år.

• Mer informasjon får du i inntakssamtalen.

For tidligere registrerte deltagere, er det 
ingen ny inntakssamtale - vi ber om en 
påmelding.

Vi setter oss ned og vi spiser litt frukt etter 
trening for de som ønsker.

Kontakt sektor for kultur for informasjon:
Gry Bodil Ås 99 44 31 04
Borghild Brandvold 91 84 46 85

Elverum svømmehall
Annenhver tirsdag kl. 10.30 - 11.30.

På svømming møter du treningskontaktene 
Asbjørn og Gry Bodil fra Kultur.
Oppmøte kl. 10.15 i Svømmehallen
Ingen treningsavgift.

14. og 28. oktober
11. og 25. november
9. desember
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Elverum kulturhus
Ønsker du bistand til å reservere billetter, 
transport eller ledsager til noen av forestill-
ingene kontakt oss på Sektor for kultur.

Vi har reservert billetter på følgende 
forestillinger: Cabaret – Sykt frisk – stilett 
går visitt i helse-Norge

Her blir det med ledsager fra Kultur

Torsdag 23. oktober kl. 19
Billett pris kr. 285. Billetter betales innen 
20. oktober til kultur v/Gry Bodil.

Kinogruppe
Mandag 20. oktober
17. november
og 15. desember

Vi fortsetter med kino – gruppe og vi ser 
en utvalgt film i måneden. 
Fint hvis du kommer med forslag på filmer
Her betaler hver enkelt sin billett. 
Meld deg på, vi sender deg SMS om film 
og klokkeslett. På kino møter du Hege 
Rismoen fra Kultur.

Kafegruppe
Tirsdag på ulike uker kl. 13.30 - 15

Vi starter kafegruppe og møtes første gang 
på Lundgaard kafe tirsdag 21. oktober
Håper du kommer så vi sammen planlegger 
videre.
Her betaler hver enkelt sin egen mat og 
drikke.Fra Kultur møter du Gry Bodil Ås.

ELVERUM KULTURHUS
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Interkommunale kulturkvelder

Interkommunalt samarbeid med Stange, 
Ringsaker, Løten, Hamar og Elverum.

Onsdag 29. oktober - Stange
Onsdag 26. november - Ringsaker

Nærmere informasjon om hvert enkelt 
arrangement blir sendt ut før hver kultur-
kveld for de som ønsker. 

Julebord på Milano
Onsdag 17. desember kl. 18 - 21
I samarbeid med Spangenhuset ønsker vi å 
invitere til julebord.
Her betaler hver enkelt sin egen mat og 
drikke.

Husk å krysse av på påmeldingsskjema.

På kulturkvelder blir ansatte fra Spangen-
huset og Borghild fra Kultur med.

Har du behov for transport  / ledsager til 
kulturkveld?
Kontakt Sektor for kultur mandagen  før ar-
rangementet tlf. 91 84 46 85 / 99 44 31 04



7

Andre aktiviteter og tilbud

SPANGENHUSET - psykisk helse

Spangenhuset er et møtested for deg som 
ønsker aktivitet, sosialt samvær og struktur 
i hverdagen. Vi tilbyr bl.a snekkeri, drivhus 
og hobbyaktiviteter.

Mandag  kl 10 - 15
Onsdag  kl 13 - 18
Torsdag kl 10 - 15
Annehver fredag kl 10 - 15
Torggata. 16. Mob.: 95 16 53 83 

Du trenger ikke søke for og benytte deg av 
Spangenhuset. Månedsplan ligger på 
kommunens nettsider. VELKOMMEN!

ELVERUM KOMMUNE

Verdensdagen for psykisk helse 

10 oktober 2014
Tema 2014:  
Hverdagsstress og psykisk helse

www.verdensdagen.no

Elverum håndball
Nå kan du kjøpe billetter til Elverum 
Håndballs hjemmekamper ved alle billett-
salgsstasjonene til Elverum kulturhus og på 
billettluka.no.

Elverum svømmehall 
Mandag, onsdag, fredag: kl. 16 - 21
Lørdag: kl. 12 - 16
Søndager 4. september - 26. mai:
kl. 12 - 17
Morgenbad tirsdag og torsdag: 
kl. 06.30 - 08
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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.

Elverum bibliotek 

Mandag - onsdag: kl. 10 - 19

Torsdag - fredag: kl. 10 - 16

Lørdag: kl. 10 - 14

Villmarksgruppa arrangerer 
gratis klatring
Datoer ikke fastsatt.

Villmarksgruppa

Friluftslivturer og aktiviteter for deg mellom 
13 - 20 år. Arrangeres av RØFF; Røde Kors 
Friluftsliv og Førstehjelp.

Kontaktpersoner:
Anita Østerhagen: 414 75 604
Stian Voldmo: 415 09 369

Se gjerne facebooksiden til RØFF
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Møteplassen Elverum 

Et kultur- og aktivitetssenter for eldre og 
andre som har behov for støtte i hverdagen. 
En sosial møtearena.

Aktivitetskafe!

Til alle de som ønsker seg et dagtilbud, 
på et møtested med kvalitet.

Tid:  kl 10 - 14 på fredager
Sted:  Møteplassen Elverum
Pris:  Kr 80,- pr. gang

-  trim,sang, håndarbeid og andre 
 aktiviteter etter ønske
-  god lunsj sammen med andre
-  ledes av frivillige og sykepleier/
 hjelpepleier.

Vi holder til på gamle Lærerskolen. Inngang, 
på nordsiden mot ungdomsskolen.

Daglig leder Mari Opseth. Tlf: 911 84 893

ALLE ER VELKOMMEN!

www.moteplassen.elverum.no
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Frivilligsentralen

Holder til på gamle lærehøgskolen. Vi 
formidler kontakt mellom mennesker i lokal-
miljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker 
å hjelpe. Det meste er mulig!

Tirsdag:
kl. 12 - 14 Hobbyklubb
kl. 11.00 og kl. 13.00 gymnastikk i aulaen 

Torsdag:
kl. 12.00 stavgang-gruppe
kl. 11.00 og kl.13.00 gymnastikk i aulaen

Sosiale arrangementer

Flerkulturelle arrangementer

Kurs

Ungdomsaktiviteter

Eldre

Ledsagertjenester

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen
Lærerskolealeen 1, 2408 Elverum
Tlf: 62 43 64 55 - Mobil: tlf 954 67 801
E-post: post@elverumfrivilligsentral

Formiddagstreff
Frelsesarmeen

På Frelsesarmeen hver torsdag. Et hyggelig 
og sosialt møtested for alle. Variert program; 
Sang og musikk, andakt, utlodning og alltid 
god bevertning.

Glad i å synge? Formiddagstreffet har en 
sanggruppe: Treffmusikken. Vi øver 1 time før. 
Formiddagstreffet starter og deltar deretter 
på treffet.

Sted: Frelsesarmeen, Frydenlundveien 5b
Tid:  Sangøvelse: torsdag kl. 10.30
       Formiddagstreff: torsdag kl. 11.30-13.30
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Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
For pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. 
Tlf 23 29 19 68 - www.lpp.no

Mental Helse Norge 
er landets største bruker- og interesseorganisasjon. Vi 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 - 62 43 30 00
Helsestasjon for ungdom - 62 43 60 58 / 482 72 880
Utekontaktene - Line: 414 27 275 og Lars: 414 19 393
utekontaktene@elverum.kommune.no 

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

Bekymringstelefonen Voksne for Barn 
Tlf. 810 03 940 - www.vfb.no

Kirkens SOS: www.kirkens-sos.no

Smiso Elverum - Senter mot Incest og seksuelle overgrep

Storgata 10,2406 Elverum - Tlf: 62 41 18 62 / 971 59 810
E-post: post@elverum-smiso.no - www.smisoelverum.no

Rustelefonen: Tlf/sms: 08588 - www.rustelfonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: Kl 09 - 21. Tlf: 800 800 40

www.hjelpelinjen.no

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



PÅMELDINGSSKJEMA 
Psykisk helse

Vi må be om å få din påmelding innen 13. oktober 2014

Navn: 

Adresse: 

 

Tlf: 

Pers.nr: 

Jeg har med egen ledsager:

Jeg har egen transport:

Jeg ønsker påminnelse på SMS tlf: 

Sendes til:

Cabaret, Sykt frisk - stilett går visitt i helse-Norge

Kinogruppe

Kafegruppe

Julebord påMilano

Svømming

Ønsker info om interkommunale kulturkvelder

FAMILY SPORTS CLUB
Din kontaktperson i kommunen/den som 
har anbefalt treningen for deg og som kan 
bli med på inntakssamtale/oppfølging:

Jeg ønsker å delta på:

Ja

Ja

Nei

Nei

Elverum kommune, Sektor for kultur
Aktivitet og fritid med bistand
Postboks 403 - 2418 ELVERUM

Innen 13. oktober 2014

D
esign: jöss - w

w
w

.joss.as

Navn: 

Tlf: 


