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Aktiviteter i livet 
Tilbud til seniorer i Lillehammer 
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Informasjon om  aktiviteter  

Det er i samarbeid med de ulike lag, foreninger, tjenester og frivillige skrevet kort om 

aktivitetene for seniorer i Lillehammer kommune. Vi har valgt å ikke skrive tidspunkt på alle 

aktivitetene for at aktivitetsheftet skal være enklere å oppdatere, siden det ofte er dag og 

tidspunkt som endres. Der det er oppgitt tidspunkt, er det med forbehold om endringer, og det 

vil være lurt å ta kontakt med de aktuelle.  

 

Ta gjerne kontakt for å informere om andre aktiviteter som bør stå i aktivitetsheftet, eller 

endringer som bør gjøres. Aktivitetsheftet vil bli oppdatert og fornyet en gang i året.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Kristine Holen Klæboe 

Ergoterapeut, forebyggende hjemmebesøk  

 

Lillehammer Rehabiliteringssenter  

Mob:  46 80 73 84 / 61 24 86 00 

Mail: kristine.holen.klaboe@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

mailto:kristine.holen.klaboe@lillehammer.kommune.no
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Å være senior og ikke minst å bli pensjonist gjør at mange spør seg: Hva skal jeg 

finne på nå når jeg ikke lenger har det sosiale fellesskapet og de faste rutinene 

som en jobb og en arbeidsplass fører med seg? Lillehammer byr på så mange, 

varierte og interessante tilbud at det er gode muligheter til å fylle dagene med 

nettopp slike aktiviteter som du selv ønsker! 

Det finnes et bredt spekter av aktiviteter og tilbud for seniorer i Lillehammer 

kommune. For å gjøre tilbudene lettere tilgjengelig har vi samlet en oversikt i 

dette heftet. 

Håper du finner noe du liker å gjøre! Ta kontakt og bli med! 

 

GÅGRUPPER                                                                                 s. 4 

 

 

TRENING                                                                                       s. 5 

 

 

DANS                                                                                              s. 12 

 

 

SVØMMING                                                                                 s. 14 

 

 

VI TRENGER FRIVILLIGE                                                      s. 15 

 

 

FOREDRAG OG KURS                                                              s. 18 

 

 

SOSIALE MØTEPLASSER                                                        s. 21 

 

 

SPISE SAMMEN MED ANDRE                                                s. 30 

 

 

SANG, MUSIKK OG UNDERHOLDNING                             s. 31 

 

 

TRANSPORT                                                                               s. 34 

 

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?                              s. 35 
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Gågruppe ved Lillehammer Frivilligsentral. Går turer i Lillehammer og omegn hver onsdag. 

Tilbudet er gratis. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentralen tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

Den Norsk Turistforening på Lillehammer arrangerer felles gåturer både på dag og kveldstid. 

Det står i programmet hvilke av turene som passer for voksne og seniorer.  

Se program: https://lillehammer.dnt.no/ Medlemskap (honnør, 67 år): kr 510,- per år. 

 

Kontaktinformasjon: DNT Lillehammer tlf: 61 26 20 02  

 

 

 

 

Stolpejakten går ut på å finne stolper som står plassert i kommunen. Dette er et gratistilbud til 

hele befolkningen. I Lillehammer er det 80 stolper som står ute hele sommersesongen frem til 

1. desember. Mange stolper er enkle å finne og er tilgjengelige for alle inkludert 

rullestolbrukere. Dette er en glimrende aktivitetsmulighet for folk i alle aldre.  

 

Du finner oss også på Facebook «Stolpejakten i Lillehammer». Kart er gratis tilgjengelig i en 

rekke butikker i Lillehammer, på servicetorget i kommunen, samt på hjemmesiden: 

https://stolpejakten.no/ 

 

 

 

GÅGRUPPE, Lillehammer 

 

 

GÅGRUPPE, DNT Lillehammer og omegn 

STOLPEJAKT 

GÅGRUPPER 

R 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
https://lillehammer.dnt.no/
https://stolpejakten.no/
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Vi har seniorgruppe som trener hos oss, og det er hyggelig hvis det blir flere. Vi tilbyr 

spinning, kondisjonstrening, styrketrening og individuelle veiledningstimer. Våre medlemmer 

har også tilgang til svømmehallen inkludert i medlemskapet (se side 14). 

For å tegne medlemskap ta kontakt eller gå på nettsiden.  

 

Kontaktinformasjon: Jon Brenden tlf: 61 25 93 40  

E-post: jon.brenden@actic.no 

Adresse: Jørstadmoveien 690, 2625 FÅBERG 

Nettside: http://www.actic.no/finn-sentre/gym-lillehammer/jorekstad-fritidsbad/ 

 

 

 

Dette er en gruppe for deg som har nedsatt balanse, er redd for å falle og/ eller har falt. 

Tilbudet er både for deg som går med hjelpemidler og du som klarer deg uten. Det er en 

gruppebasert trening som ledes av kommunalt ansatt fysioterapeut på Lillehammer 

rehabiliteringssenter. Målet er at du skal få bedre balanse, og at du skal få råd og tips om hva 

du kan trene på / gjøre hjemme. Gruppa varer i 6 uker, og det er 2 treninger pr uke; mandager 

og torsdager kl. 13:00-14:00.  

 

Kontaktinformasjon: Fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter 

tlf: 61 24 86 00 e-post: Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no  

 

 

 

 

Tilbudet er spesielt rettet mot eldre som har falt og/eller er redd for å falle. Vi har fokus på å 

trene balanse og muskelstyrke i bena. I tillegg trener vi også på hverdagsaktiviteter som f.eks. 

reise/sette seg fra stol og gå i trapp. Treningen ledes av fysioterapeut, og øvelsene tilpasses 

den enkelte slik at alle kan føle seg trygge under treningen. Fredager kl.11:15 og kl.12:45 

 

For påmelding/spørsmål kontakt Ida Sveum tlf: 61 26 25 10.  

e-post: idasveum@gmail.com 

Adresse: Kirkegata 55, 3 etasje, 2609 Lillehammer 

ACTIC, Jorekstad 

BALANSEGRUPPE, Lillehammer rehabiliteringssenter 

BALANSEGRUPPE, Sentrum fysioterapi og trening 

TRENING 

mailto:jon.brenden@actic.no
http://www.actic.no/finn-sentre/gym-lillehammer/jorekstad-fritidsbad/
mailto:Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no
mailto:idasveum@gmail.com
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Her på Spenst Lillehammer kan du sammen med fysioterapeut og muskelterapeut delta på 

gruppetimer tilrettelagt for Senior. Alle timene på Frakk senior timeplanen inneholder 

elementer som skal ivareta og øke ditt funksjonsnivå. Timene er tilrettelagt aldersgruppen 

både når det gjelder nivå og musikk. 3 ganger i uken kan du velge mellom timer som Sykkel, 

Mobilitet, Yoga, Bevegelighet og Styrke, Dans og Styrke og Rotimer. Timeplan ligger på 

hjemmesiden: www.spenstlillehammer.no. 

Vi avslutter hver fredag en god treningsuke med hyggelig samvær og nystekte vafler.  

 

Kontaktinformasjon: Spenst Lillehammer tlf: 61 26 86 30  

e-post: post@spenstlillehammer.no 

Adresse: Oskar Skoglysvei 2, 2619 Lillehammer  

 

 

 

Friskis & Svettis har et senior-tilbud i Håkons hall: 

Sirkel-senior, er en sirkeltrening hvor vi bruker utstyr som vektskiver, strikker, baller, 

fitnessballer, benker og kasser. Du jobber i eget tempo og ut i fra egne forutsetninger. Alle 

øvelsene vil du ha god nytte av i hverdagen. Etter sirkel-senior er det kaffe og frukt for dem 

som vil.  

 

Senior-spinn, en spinningtime tilpasset seniorer. Vi sykler til fengende musikk i ca 45 

minutter. 

 

Treningssenteret i Håkons hall kan også benyttes med apparater og frivekter. 

Alle som er nye, får prøve treningen før de bestemmer seg for om de vil kjøpe 

klippekort/medlemskap. I tillegg til har vi noen hyggelige treningsverter som tar i mot 

medlemmene, hjelper til under timene og er tilgjengelige for spørsmål også etter timen. Ta 

kontakt.  

 

Kontaktinformasjon: Randi Hoff tlf: 995 35 036, randi@friskissvettis.no 

Gunn Bjerke tlf: 902 49 747, lillehammer@friskissvettis.no 

Adresse: Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer. 

 

 

 

FRISKIS & SVETTIS, Håkons Hall 

FRAKK SENIOR, Spenst 

http://www.spenstlillehammer.no/
mailto:post@spenstlillehammer.no
mailto:randi@friskissvettis.no
mailto:lillehammer@friskissvettis.no
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Vi er en gjeng ishockey-glade karer (gjennomsnittsalder 72 år) som møtes i Kristins hall i 

perioden oktober-mars. Det er bare å møte opp med eller uten erfaring fra ishockey. Ta med 

eget utstyr. Det er plass til alle, om man vil spille ishockey eller bare gå på skøyter. Hvis du er 

interessert, ta kontakt.  

 

Kontaktinformasjon: Per Sørensen tlf: 90 52 25 59 

 

 

 

 

Aktiviteten passer for spillere på alle nivåer og i alle aldre! 

Lillehammer Frisbee er en relativt nyoppstartet klubb som har diskgolf som hovedaktivitet. 

Målet til klubben er å skape aktivitet på alle nivåer og være samlende for de som spiller 

diskgolf i Lillehammer. Diskgolf er en lett tilgjengelig aktivitet, banene er gratis å spille på, 

og det eneste man trenger, er en frisbee. Det ligger baner flere steder på Lillehammer, oversikt 

finner du på hjemmesiden vår.  

Vi har onsdagsgolf hver onsdag kl.18 på Jørstadmoen. Det er en uhøytidelig konkurranse for 

både våre medlemmer og andre som vil delta. I tillegg arrangerer vi av og til små turneringer 

og klubbmesterskap hver høst.  

 

Kontaktinformasjon: http://www.lillehammerfrisbee.no/  

tlf: 95 80 06 10  

e-post: lillehammerfrisbee@gmail.com 

 

 

 

 

Lillehammer orienteringsklubb er en breddeklubb som har som mål å rekruttere barn og unge 

inn i sporten, samt å gi aktivitetstilbud til hele befolkningen i området.  Vårt aktivitetstilbud 

er:  

Torsdagsløp: Dette er treningsløp for alle (ikke bare for medlemmer) som arrangeres på 

rundgang mellom medlemmene i klubben som kan legge løyper. Begynnerløype og vanlig 

løype fra ca 2 til 4 km. Stemplingsbrikker lånes ut. Torsdagsløp annonseres i GD puls.  

Tirsdagstreninger: O-tekniske treninger for alle medlemmer, men med hovedfokus på barn fra 

8 år og ungdom. Treningene foregår på forskjellige steder i kommunen etter egen plan og har 

et variert opplegg. 

HYGGE HOCKEY/ PENSJONIST HOCKEY 

LILLEHAMMER FRISBEE 

LILLEHAMMER ORIENTERING 

http://www.lillehammerfrisbee.no/
mailto:lillehammerfrisbee@gmail.com


8 
  

Tur-Orientering: Dette er et lavkostnadstilbud til alle. 40 orienteringsposter står ute i skogen 

og på fjellet hele sommersesongen. Kartpose kjøpes i byen sportsforretninger for 250 kr.  

Medlemskap i klubben:100 kr støttemedlem, 300 kr for enkeltmedlem og 600kr for 

familiemedlemsskap. Klubben dekker alle startkontingenter for deltakelse i orienteringsløp 

nasjonalt. Vi har flere pensjonister i klubben som aktivt deltar på orienteringsløp. 

 

Kontaktinformasjon: e-post: post@lillehammerorienteringsklubb.no 

 

 

 

 

 

Vi har egen trening for seniorer hver onsdag og fredag kl.10:30. Det er i hovedsak 

styrketrening i gruppe med litt oppvarming i forkant. Mange kommer også på Cycling på 

mandager. Hver onsdag og fredag serverer vi kaffe og noe å bite i etter trening. Har du lyst å 

være med, ta kontakt for prøvetime. 

 

Kontaktinformasjon: SatsElixia tlf: 61 27 97 70 (trykk 4 for resepsjon) 

e-post: staff.lillehammer@satselixia.no 

Adresse: Sliperiveien 2 

2609 Lillehammer, Norway  

 

 

 

 

Vi er 20-25 stykker i alderen 67-85år som møtes hver tirsdag for å spille bowling. Det er 

oppmøte på Strandtorget kl.10.00 og avreise til Gjøvik hvor vi spiller, drikker kaffe og spiser 

nystekte vafler. 

To ganger i året(vår og høst) deltar vi i en turnering og spiller mot Jessheim, Elverum, Hamar 

og Gjøvik. I tillegg arrangerer vi en felles langtur i året. Når vi ikke bowler er det noen som 

møtes for å spille Kubb ute i fint vær. 

Medlemskontigent:150kr per år.  

Kontaktinformasjon: Arve Brumoen tlf: 90 51 44 26 e-post: a-mbrum@online.no 

Arild Larsen (Kasserer og turneringsleder) tlf: 95 28 74 33 

 

 

 

 

SATSELIXIA, Lillehammer 

SENIOR BOWLING 

mailto:post@lillehammerorienteringsklubb.no
mailto:staff.lillehammer@satselixia.no
mailto:a-mbrum@online.no
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Gruppen ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliteringssenter. 1 time i uka i maks 12 

uker. 2-delt time med ½ time individuell trening og ½ time i gruppe. 

 

Kontaktinformasjon: Fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter,  

tlf: 61 24 86 00 eller e-post: Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

 

Sentrum Fysioterapi og trening onsdager kl.10:00-11:30 

Grunntrening spesielt utformet for eldre menneskers behov. En systematisk gjennomgang av 

hele kroppen med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon. Øvelsesprogrammet tar 

25 min å gjennomføre i sittende og stående stilling. I tillegg til Qi gong trener vi på balanse, 

pust, avspenning og bevegelighet. For påmelding eller spørsmål, ta kontakt. 

 

Kontaktinformasjon: Jette Lang Pedersen tlf: 61 26 25 10 

Kirkegata 55, 3 etasje, 2609 Lillehammer 

 

 

 

Dette er en treningsgruppe for deg som er hjemmeboende, klarer deg godt i eget hjem og går 

uten hjelpemidler innendørs. «Sterk og stødig» er et lavterskeltilbud i regi av kommunen og i 

samarbeid med frivillige. Treningen består av fallforebyggende øvelser og styrketrening. Noe 

av treningen er stående, og noe er sittende. Oppstart januar 2018. 

Kontaktinformasjon: Ragnhild Meling Pedersen tlf: 61 24 86 00 

e-post: ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

 

STERK & STØDIG, Lillehammer rehabiliteringssenter 

 

SENIORGRUPPE, Lillehammer rehabiliteringssenter 

SENIOR-QI GONG 

mailto:Randi.Sivertsvoll@lillehammer.kommune.no
mailto:ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no
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Søre Ål bo- og servisesenter torsdager kl.11:00 

Gartnerhagen bo- og servisesenter tirsdager kl.11:00-11:45 

Horsters Minde mandager kl.11:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter mandager kl.11:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

Vi er 10-12 damer i alder fra 55-60 til 80 år. Vi har trening hver tirsdag fra kl 20:00-21:00 på 

Breidablikk. Treningsperioden er fra ca 1. sep. fram til midten av desember, og fra rett etter 

nyttår til midten av mai. De som ønsker å delta, kan komme på en trening før de bestemmer 

seg for å melde seg inn. Treningsavgiften er for øyeblikket 400 kr per halvår. 

 

Kontaktinformasjon: Helle Ravnsborg tlf: 98 62 03 10 

e-post: helle.ravnsborg@gmail.com 

 

 

 

 

 

Skogli tilbyr treningsmuligheter for alle over 25 år i vår treningssal. For treningssalen 

anbefaler vi en time med treningsveiledning først (kr 350,-), slik at vi kan skreddersy et 

program ut fra dine behov/problemer. 

Medlemskapet koster kr 350,- pr mnd. (Begrenset antall, ingen bindingstid.) 

http://www.skogli.no/u/treningstilbudskogli.pdf 

 

Kontaktinformasjon: Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS tlf. 61 24 91 00 

Adresse: Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer 

 

 

TRIM 

SØRE ÅL DAMETRIM 

TRENINGSTILBUD, Skogli 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:helle.ravnsborg@gmail.com
http://www.skogli.no/u/treningstilbudskogli.pdf
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FRISKLIVSSENTRALEN GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER 

 

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste. Tilbudet er til personer som 

har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner. Alle får tilbud om helsesamtale hvor det 

legges en plan videre, og man kan følges opp over en 3-måneders periode.  Det tilbys et 

variert utvalg: 

 

- treningsgrupper på dagtid    - kostveiledning 

- aktivitetsveiledning    - «Bra Mat»- kurs 

- snus – og røykeslutt, alt etter behov.  

 

Du kan få henvisning fra lege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt 

direkte med frisklivssentralen. For mer informasjon og timeplaner se Facebook: 

«Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer», eller kommunens hjemmeside. 

 

Kontaktinformasjon:  

Adresse: Jorekstad, Jørstadmoveien 690 

2625 Fåberg 

tlf: 95 47 61 64 / 90 26 91 36  

e-post: frisklivssentralen@helse-sg.no 

Telefontid: mandag – fredag kl.9:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

mailto:frisklivssentralen@helse-sg.no
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Lågen Internasjonale Folkedansklubb ble stiftet i 1982. Vi har danser fra mange land og 

områder, bl.a. Balkan, Tyrkia, Armenia, Israel og USA for å nevne noen. Dette er for det 

meste ring – og rekkedanser, men vi har også noen pardanser. 

Vi lærer nye danser ved at vi har utenlandske instruktører som kommer til klubben og holder 

kurs, eller noen av klubbens medlemmer deltar på kurs i utlandet og deretter formidler 

dansene til resten av klubben. Vi har også instruktører fra andre klubber som kommer og 

underviser i danser som er nye for Lågen. Medlemmene deler på ansvaret for dansekveldene, 

og noen av medlemmene har instruksjon. Vi har likevel mye dans uten instruksjon når det er 

danser som vi kjenner. 

Vi har både lette og rolige danser, men også en del danser som er mer krevende.  Vi er ingen 

stor klubb. Pr i dag så har vi 12 aktive medlemmer og noen passive som kommer innom på 

sosiale kvelder eller kurs. 

Vi danser i gymsalen på Hammartun U-skole onsdager fra kl.19:30 til kl. 21:30.  

Vi har ikke dansekvelder i skolens ferier.  

Kontaktinformasjon: Else Urdahl tlf: 480 53 527 

e-mail: elmargru@online.no 

 

 

 

Aldersgruppen 55+. Dans to og to eller i en ring til fengende og fin musikk. Dansen ledes av 

en danseleder som går nøye igjennom trinn og turer. Nybegynnere får egen opplæring. 

Treningene på mandagene passer for de som er nye innen seniordans. Man bytter partner ofte, 

alle kan være med. Man trenger ikke å ha partner for å begynne. I sittedans, sitter vi og danser 

til musikk i en ring eller to og to overfor hverandre. 

Hammartun skole     mandag / tirsdag kl.15:30-17:30 

Røde kors, sittedans(hjemmeboende eldre) torsdag kl.13:30-15:00 

Røde kors, seniordans    torsdag kl.15:00. 

Medlemskontingent: 300 kr og da kan du være med på all dansen og på alle våre sosiale 

aktiviteter. 

 

Kontakt informasjon: Solveig Englund tlf: 41 93 06 02 

e-post: senglund@bbnett.no 

SENIORDANS, Lillehammer 

DANS 

LÅGEN INTERNATIONALE FOLKEDANS 

mailto:elmargru@online.no
mailto:senglund@bbnett.no
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Seniordans er dans til fengende, kjent musikk etter faste turer og trinn. Den ledes av en 

danseleder og kan ha form av linedans, ringdans eller pardans. Man bytter partner ofte, og alle 

kan være med. Man trenger ikke å ha partner for å begynne. Ta gjerne kontakt for mer 

informasjon. 

Fåberg menighetshus mandager kl.13:30-15:30 

 

Kontakt informasjon: Inger Marie Bræin tlf: 90 13 01 48 

e-post: ingbrain9@gmail.com 

 

 

 

I sittedans, danser vi til musikken mens vi sitter på en stol, i en ring eller to og to overfor 

hverandre. Det danses etter et visst "mønster" under instruksjon, men myke bevegelser til 

fengende musikk. Her kan du delta ut fra din egen evne og lyst.  

 

Lillehammer Helsehus, kultursalen   onsdag (lik uke) kl.12:00  

Busmoen bo- og servisesenter   torsdag (lik uke) kl.10:30  

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

Hver tirsdag fra kl.19:00-22:00 (med unntak av siste uka i juni, hele juli og første uka i 

august).  

Vi har levende musikk hver 3. tirsdag, ellers har vi spillelister som vi danser etter. Vi har salg 

av kaffe og kaker hver dansekveld fra åpning til slutt. De danseglade er fra 19 år til 84 år. Det 

er fritt fram for alle å komme, og vi har både single og par, og alle danser med alle. 

Dansekveld / Tirsdagsdans: 50 kr (30 kr for medlemmer) 

Dansekveld med levende musikk: 100 kr (50 kr for medlemmer)  

 

Kontaktinformasjon: http://www.lillehammerswingklubb.com/kontakt-oss eller på  

e-mail: post@lillehammerswingklubb.com 

 

SENIORDANS, Fåberg 

SITTEDANS 

SWING, Lillehammer 

mailto:ingbrain9@gmail.com
mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
http://www.lillehammerswingklubb.com/kontakt-oss
mailto:post@lillehammerswingklubb.com
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AQUA-trening er like effektivt og morsomt som tidligere sesongers vannzumba. AQUA-

timer består av oppvarming, noen tøffe intervaller, fokus på nakke og skuldre og nedtrapping. 

Hele kroppen trenes! AQUA passer for alle aldre og kjønn. Mandager og torsdager kl.16:00-

17:00 

Er du medlem på Actic, booker du deg på timen gjennom Actic (se s.5). Er du en vanlig 

badegjest, møter du bare opp til en glad og effektiv økt i vann! Treningen foregår i det store 

bassenget. Ta med vannflaske, for du blir svett (selv om du ikke merker det i vann)! 

 

Kontaktinformasjon: Jorekstad AS tlf: 61 05 70 60 

e-post: post@jorekstad.no 

Adresse: Jørstadmoveien 69, 2625 Fåberg  

 

 

 

Gorans vannjogging onsdager kl. 17:00-18:00! Passer for alle!  

 

Kontaktinformasjon: Jorekstad AS tlf: 61 05 70 60  

e-post: post@jorekstad.no 

Adresse: Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg 

 

 

Skogli tilbyr treningsmuligheter for alle i sitt varmtvannsbasseng. Varmtvannsbasseng er 

åpent for publikum: 

mandag og onsdag kl.15:30 – 17:00 

tirsdag og torsdag kl.19:00 – 20:30 

Billetten koster 50.- per gang eller 450.- for et hefte på 10 billetter 

http://www.skogli.no/u/treningstilbudskogli.pdf 

 

Kontaktinformasjon: Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS tlf: 61 24 91 00 

Adresse: Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer

 

VANNJOGGING, Jorekstad 

AQUA-TRENING, Jorekstad 

VARMTVANNSBASSENG, Skogli 

SVØMMING 

mailto:post@jorekstad.no
mailto:post@jorekstad.no
http://www.skogli.no/u/treningstilbudskogli.pdf
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LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL 

Lillehammer Frivilligsentral er en møteplass for mangfold, kontakt og nettverksbygging for 

folk i alle aldre. Å være frivillig kan bety å gjøre en forskjell for andre samtidig som man får 

noe tilbake. 

 

Kontakt informasjon: 

Adresse: Kirkegata 53 

2609 Lillehammer 

tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

Hjemmeside: www.lillehammer.frivillig.no 

Facebook: Lillehammer frivilligsentral 

Åpningstider: Mandag-torsdag kl.10:00-14:00 og fredag kl.10:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI TRENGER FRIVILLIGE 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
http://www.lillehammer.frivillig.no/


16 
  

 

Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige til å besøke eldre, enten hjemmeboende 

eller på institusjon, og til aktiviteter rettet mot innvandrere/flykninger, som vennekontakt, 

samtalepartner eller leksehjelp. 

 

 

Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige som kan følge til tannlege, lege og sykehus. 

 

 

Vi trenger frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer. 

Vi søker etter personer som har lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Det trengs ingen 

bakgrunn innen idrett eller trening for å være instruktør. Potensielle instruktører vil få 

opplæring i form av et tredagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp. Instruktørene vil bli fulgt 

opp av fysio- og ergoterapeut i Lillehammer kommune gjennom året.  

Målgruppen for treningen er hjemmeboende eldre som fortsatt klarer seg godt i eget hjem og 

går inne uten hjelpemidler. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid. Instruktørene 

vil primært få ansvar for én gruppe hver, der man leder gruppen enten hver uke eller med 

noen ukers intervall. Dette er avhengig av ønske og behov.  

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende 

eldre i Lillehammer. 

«Sterk og stødig» er en nasjonal modell for helsefremmende og fallforebyggende 

treningsgrupper for eldre i kommunen. Det ledes nasjonalt av Trondheim kommune og 

NTNU med støtte fra Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet.  

Kontaktinformasjon: Ragnhild Meling Pedersen tlf: 61 24 86 00 / 46 93 86 71 epost: 

ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

 

 

BESØKSVENN 

FØLGESVENN 

INSTRUKTØR TIL TRENINGGRUPPE «STERK OG STØDIG» 

mailto:ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no
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Småjobbsentralen formidler hjelp for pensjonister og trygdede til enklere jobber: Vedlikehold, 

vask, reparasjoner, hagearbeid, snømåking og rydding, i tillegg til brukerveiledning på data. 

Jobbene utføres av pensjonister for 135,-/time 

 

Kontaktinformasjon: Småjobbsentralen tlf: 97 71 19 60 

 

 

 

 

Lillehammer Frivilligsentral organiserer frivillige til å bistå kommunale institusjoner med 

ulike kulturelle aktiviteter, utflukter ol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMÅJOBBSENTRALEN 

Å DELTA I SOSIALE AKTIVITETER VED INSTITUSJON 
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«Bok for dagen» er hver fredag kl.12:00, i perioden mellom høstferie og påske.  Der møtes 

flere og får presentert en bok, drikker kaffe og koser seg. Vi har også en boksirkel en gang i 

måneden. Biblioteket er et hyggelig møtested for alle, med bøker, lydbøker, filmer, 

tidsskrifter og aviser. Åpent hverdager 10-18, lørdager 11-15.   

http://www.lillehammer.folkebibl.no 

Kontaktinformasjon: Lillehammer bibliotek tlf:61 24 71 40 

Adresse: Wiesesgate 2, Pb. 986, 2626 Lillehammer 

E-post: biblioteket@lillehammer.kommune.no 

 

 

 

Lillehammer Bibliotek onsdager kl.11:00-13:00 

Kursene holdes i perioden august til mai. Ta kontakt med Lillehammer Bibliotek for 

påmeldingsskjema til kurs. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Bibliotek tlf: 61247140 

Adresse: Wiesesgate 2, Pb. 986, 2626 Lillehammer 

e-post: biblioteket@lillehammer.kommune.no  

 

 

Fåberg og Lillehammer historielag gir ut et medlemsblad «Nytt om Gammelt» 3-4 ganger i 

året. Der informerer vi om medlemsturer (både bussturer og vandreturer) og 8 gratis 

lokalhistoriske seminarer på Litteraturhus Lillehammer/Lillehammer bibliotek hver vinter. 

Vi gir ut en årbok med lokalhistoriske artikler + andre lokalhistoriske bøker. 

Historielaget er organisert med mange undergrupper.For tida har vi PR-gruppe, seterbok-

gruppe, årbokredaksjon, krigsgravgruppe, fotogruppe, kulturstigruppe og gruppe for 

lokalhistoriske seminarer.  

På hjemmesida vår: www.faberghistorielag.no kan du se hva vi kan tilby, bestille bøker, 

melde deg inn etc. Det koster kr. 175,- pr år å være enkeltmedlem. Kr. 250,- for 

familiemedlemskap. Som medlem får du rabatter på medlemsturer og bøker.  

Du er velkommen til å delta i arbeidet for å fremme lokalhistorien i Lillehammer. 

 

DATAKURS, Lillehammer Seniornett 

FÅBERG OG LILLEHAMMER HISTORIELAG 

FOREDRAG OG KURS 

BOK FOR DAGEN, Lillehammer bibliotek 

http://www.lillehammer.folkebibl.no/cmsms/
mailto:biblioteket@lillehammer.kommune.no
mailto:biblioteket@lillehammer.kommune.no
http://www.faberghistorielag.no/
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I regi av Hørselslaget (HLF)kan vi tilby hørselshjelp, blant annet bytte av batteri på 

høreapparat, første mandagen i måneden kl.10:00-13:00. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

Kurs i mestring av depresjon er for voksne med nedstemthet og eller depresjonssymptomer, 

der dette går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Kurset lærer deg metoder for å endre 

tanke- og handlingsmønster. Målet er at du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over 

egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster. 

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltagere på hvert kurs. Kurset går 

over 10 kvelder av 2,5 time med innlagt pauser. Kursboka «å mestre depresjon» blir brukt 

aktivt på hele kurset og koster kr.500,-. Du henvises til kurset fra fastlege/behandler eller selv 

ta kontakt med kurslederne for påmelding og/eller mer informasjon. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer kommune, psykisk helse tlf: 61 05 05 00 

 

 

 

 

 

LYST PÅ LIVET er månedlige «kafémøter» med og for pensjonister med fokus på tema som 

sikkerhet og trygghet, sosial nettverk, mat, drikke og fysisk aktivitet. Deltakerne inspirerer 

hverandre ved å dele tips og erfaringer. Vil du delta? Ta kontakt. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

KID- KURS I DEPRESJONSMESTRING 

HØRSELSHJELP 

LYST PÅ LIVET 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
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Kirkesenteret, Langes gt. 1,like vest for Lillehammer kirke: tirsdager (annenhver uke) 

kl.11:30  

Pensjonistuniversitetet i Lillehammer er en organisasjon der pensjonister – men også andre 

interesserte når de har lyst og anledning – møtes 7-8 formiddager hvert semester. Vi har 

vanlige foredrag, beregnet på alle. I omlag en klokketime får vi kunnskap fra dyktige 

forelesere, lokale så vel som folk utenfra. I løpet av et semester er vi gjerne innom 

naturvitenskap, historie, litteratur, geografi og politikk – og ofte mer. Møtene har også en 

sosial funksjon; kaffekoppen er viktig! 

Medlemskontingent er kr 250 per semester. Medlemmer kommer gratis inn på foredragene. 

Ikke-medlemmer betaler kr 70 for hvert foredrag 

 

Kontaktinformasjon: Frøydis Guldahl tlf: 97 17 94 81  

e-post: froydisg@online.no 

 

 

Formålet med foreningen Slekt og Data er å skape et landsomfattende forum for slekts- og 

personhistorie der databehandling og internett er en naturlig del av vikrsomheten. Målet vårt 

er å spre kunnskap om og stimulere til slektsforskning.  

Hjemmeside: https://slektogdata.no/hjem. 

 

Slekt og Data Oppland vil skape et lokalt forum for medlemmer bosatt i Oppland. Dette gjør 

vi gjennom medlemsmøter og andre arrangementer. Vi tilrettelegger også for samarbeid og 

informasjonsutveksling medlemmene i mellom. Vi vil bidra til at "nye" slekstforskere får 

hjelp og veiledning, for eksempel gjennom kurs. Du har mulighet til å «Spørre en 

slektsgransker» på biblioteket hver onsdag kl. 16:00-18:00. 

For mer informasjon og påmelding: https://op.disnorge.no/slekt-og-data-oppland 

 

 

 

Ved behov blir det startet sorggruppe ved Lillehammer Frivilligsentral. 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

PENSJONISTUNIVERSITETET 

SORGGRUPPE 

SLEKT OG DATA OPPLAND 

mailto:froydisg@online.no
https://slektogdata.no/hjem
https://op.disnorge.no/slekt-og-data-oppland
mailto:lillehammer@frivillighet.no
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Horsters Minde     mandag-fredag kl. 09:00-17:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter  mandag-fredag kl. 10:00-14:30 

Søre Ål bo- og servisesenter   mandag-fredag kl. 09:00-15:00 

Gartnerhagen bo- og servisesenter mandag-fredag kl. 09:00-14:30 

Lillehammer Helsehus  mandag-fredag kl. 10:00-12.30 og kl.13:00-14:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

Søre Ål bo og servisesenter   mandager   kl.10:00-13:00 

Busmoen bo- og servisesenter v/ frivillige mandag(ulik uke)  kl.10:00-13:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter v/frivillige tirsdager(uten om 1.tirs. i hver mnd.)  

         kl.11:00-13.00 

Horsters bo- og servisesenter   tirsdag   kl.11:00-13:00 

Gartnerhagen bo- og servisesenter  mandager  kl.11:00-13:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

Røde Kors: Besøkstjenesten organiserer frivillige som besøker eldre hjemme eller på 

institusjoner i Lillehammer. Det er også besøksvenner med hund. 

Ta kontakt om du ønsker å være en besøksvenn eller ha en besøksvenn. 

Kontaktinformasjon: e-post: lillehammer@rodekors.org 

Adresse: Nordsetervn. 19, 2615 Lillehammer 

 

ARBEIDSSTUA 

 

ÅPEN KAFÈ 

BESØKSVENN, Røde Kors 

SOSIALE MØTEPLASSER 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:lillehammer@rodekors.org
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Gartnerhagen bo- og servisesenter   onsdager   kl.11:00-12:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter  mandag   kl.11:00-12:00 

Busmoen bo- og servisesenter  torsdager   kl.12:00-13:00 

Horsters Minde    torsdager   kl.12:00-13:00 

Lillehammer Helsehus   torsdager (lik uke)  kl.12:00-13:00 

Søre Ål bo- og servisesenter   fredager (lik uke) kl.11:00-12:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

I samarbeid med Lillehammer Seniornett tilbyr Lillehammer Frivilligsentral datatreff annen 

hver fredag(partallsuker) kl.11:00-13:00. Det er et tilbud for alle som vil lære mer om bruk av 

PC, mobil og nettbrett i et sosialt fellesskap. Tilbudet er gratis. Ingen påmelding.  

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

 

 

Lillehammer Rehabiliteringssenter, Storgt. 9. onsdager kl.12:00-14:00 

Seniornett er en landsomfattende organisasjon med formål å lære seniorer å bruke data og 

Internett. Seniornett har en lokal forening på Lillehammer med 85 medlemmer. Vi møtes og 

lærer av hverandre.   

 

Kontaktinformasjon: Anne Bjørneby e-post: abjorneby@gmail.com 

 

 

BINGO 

DATATREFF, Lillehammer Frivilligsentral 

DATATREFF, Lillehammer Seniornett 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:abjorneby@gmail.com
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Første torsdagen i hver måned er det åpent og mulighet for å møtes fra kl 11:00 hos 

Frelsesarmeen (Fossvegen 15B, 2609 Lillehammer) 

 

Kontaktinformasjon Frelsesarmeen tlf: 98 09 41 00 

 e-post: lillehammer@frelsesarmeen.no 

 

 

 

Vi har aktivitetskvelder, ulike kurstilbud og medlemsmøter. Alt er åpent for alle, både 

medlemmer og de som ikke har medlemskap. Se medlemsavisa for program: 

http://www.husflid.no/lokallag/oppland/lokallag/lillehammer_husflidslag 

 

Kontaktinformasjon: Husflidslaget Lillehammer tlf: 90 11 90 35  

e-post: sini-sto@frisurf.no 

Adresse: YK-huset i Fåberggt.102, 2604 Lillehammer (1.etasje)  

 

 

 

 

Lillehammer menighet har hyggestund på kirkesenteret en gang i mnd. 

Det starter kl.11:00 og har bevertning, underholdning og loddsalg. 

 

Kontaktinformasjon: Aase Vold tlf: 92 42 28 37 

 

 

 

 

Nordre Ål menighet har hyggestund i kirke stua, første tirsdag i hver måned kl.11:00. Her er 

det bevertning, underholdning, allsang og loddsalg. 

Kontaktinformasjon: Geir Dalen tlf: 97 99 13 15 

 

 

 

HUSFLIDSLAGET, Lillehammer 

FORMIDDAGSTREFFEN, Frelsesarmeen 

HYGGETREFF, Lillehammer Menighet 

HYGGETREFF, Nordre Ål Menighet 

mailto:lillehammer@frelsesarmeen.no
http://www.husflid.no/lokallag/oppland/lokallag/lillehammer_husflidslag
mailto:sini-sto@frisurf.no
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Karatreffen er en uformell sammenkomst med prat om løst og fast over en kopp kaffe.  

Annen hver fredag(oddetallsuker) kl.11:00-13:00. Ingen påmelding. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

 

Kortspill på Lillehammer Frivilligsentral hver onsdag kl.10:00-13:00. 

Gratis. Ingen påmelding 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

Dette er en politisk og livssynsmessig uavhengig interesseorganisasjon for offentlige 

pensjonister, samt for deres ektefeller/samboere. I Lillehammer er det ca 300 medlemmer. Vi 

møters hver 2.onsdag i måneden fra september til juni. I tillegg arrangerer vi en lang tur og en 

dagstur i året. Møtene begynner med kaffe/te og noe å bite i fra kl. 11:15. Kl. 12:00 er det 

foredrag med aktuelle temaer. Her kan du lese siste nytt fra LOP og andre saker av interesse 

for den engasjerte pensjonist: http://lop.no/vart-arbeid 

Vi er mange, men har plass til flere! Du kan melde deg inn ved å sende en e-post med din 

adresse til: anneklun@bbnett.no. 

LOP Lillehammer sin hjemmeside: http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer 

 

Kontaktinformasjon: Per Rasmussen tlf: 99 50 70 51 

e-post: prasmus@online.no 

 

 

 

KARATREFFEN, Lillehammer Frivilligsentral 

KORTSPILL, Lillehammer Frivilligsentral 

LANDSFORENINGEN FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER (LOP) 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
http://lop.no/vart-arbeid
mailto:anneklun@bbnett.no
http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer
mailto:prasmus@online.no
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Ikke i drift per i dag. Ta kontakt med Lillehammer Frivilligsentral hvis interesse for oppstart. 

 

 

 

Lillehammer Frivilligsentral tilbyr «byens beste vafler» til en billig penge hver lørdag kl. 

11:00-13:00. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

Røde Korshuset onsdag kl.11:00  

Hver onsdag samles en gjeng på Røde Korshuset hvor de har sosialt samvær med bevertning 

og underholdning. Her kan du også trimme litt eller delta på arbeidsstuen. 

 

Kontaktinformasjon: lillehammer@rodekors.org 

Adresse: Nordsetervn. 19, 2615 Lillehammer 

 

 

 

Fåberg pensjonistforening har sine medlemsmøter på Jorekstad siste fredag i måneden 

kl.16:30 (til ca 19:30-20:00).  Innhold på møtene er aktuelle saker, underholdning, foredrag, 

fast musikk fra egne rekker (trekkspill og gitar), loddsalg og bevertning. 

Av årlige tradisjoner har vi en dagstur i juni, en overnattingstur i september, kålfest i oktober 

og julemiddag i desember.  

 

Årlig medlemsavgift er p.t. kr 270,00. 

Kontaktinformasjon: Rolf Rønning (leder) tlf: 97 11 62 09. 

 

 

 

ONSDAGSTREFFEN, Røde Kors 

PENSJONSITFORENING, Fåberg 

LITTERATURGRUPPE, Lillehammer Frivilligsentral 

LØRDAGSKAFFE, Lillehammer Frivilligsentral 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:lillehammer@rodekors.org
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Lillehammer pensjonistforening har medlemsmøter på Lillehammer kirkesenter den første 

fredagen i måneden kl.17:00 (til ca 20:00).  Innhold på møtene er aktuelle saker fra 

Pensjonistforbundet og andre, foredrag om ulike emner, underholdning/musikk, loddsalg og 

bevertning (snitter, kake, kaffe).   

Av årlige tradisjoner har vi 2 dagsturer, gjerne i september(sted varierer) og november 

(Charlottenberg), 1 overnattingstur. 

Årlig medlemsavgift p.t. kr 270,00.   

 

Kontaktinformasjon: Karen Jensen (leder) tlf: 97 05 27 07 

 

 

Gartnerhagen bo- og servisesenter  torsdag (ulik uke) kl.11:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter  fredager   kl.12:00 

Søre Ål bo- og servisesenter   onsdager  kl.11:00 

Horsters Minde bo- og servisesenter  tirsdager  kl.11:00 

Lillehammer Helsehus: Spillgruppe  tirsdager   kl. 12:00 (utenom 1.tirsd.i 

hver mnd) 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

1.oktober er den internasjonale eldredagen! Siden 1990 har dagen blitt markert på ulike måter 

i kommuner og byer både i Norge og ellers i verden. I Lillehammer arrangeres «Senioruka» i 

forbindelse med eldredagen, i regi av seniorrådet og Lillehammer kommune, samt flere 

aktører. Det er kulturelle innslag, aktiviteter, foredrag og stands med informasjon fra mange 

foreninger og organisasjoner. 

 

Kontaktinformasjon: Arne Norborg, Seniorrådet tlf: 90 51 80 69 

Maria Seines, Kulturkonsulent Lillehammer kommune tlf: 61 05 07 93 

 

QUIZ/ SPILL 

SENIORUKA 

PENSJONISTFORENING, Lillehammer 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
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Søre Ål bo- og servisesenter    torsdager kl.10:00 

Horsters Minde bo- og servisesenter   onsdager kl.10:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

 

«Møt den nye naboen på språkkafe» starter opp fra høsten 2017 og er et samarbeid mellom 

Lillehammer frivilligsentral og Mesna Rotary.  

Hver torsdag kl.17:00-19:00 på biblioteket. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

 

Dette er en åpen gruppe for alle som er glad i å strikke. Her kan du strikke det du vil, eller 

strikke til gode formål. Sentralen holder da garn. 

Hver torsdag kl.10:30-13:00. Vi spiser formiddagsmat sammen, salg av lodd og utlodning. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf:99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

 

 

SNEKKERBOD 

STRIKKEGRUPPE, Lillehammer Frivilligsentral 

SPRÅKKAFE, Lillehammer Frivilligsentral 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
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Ta med eget håndarbeid, eller få hjelp til å komme i gang. Utlån av symaskiner. 

Hver onsdag kl.17:00-19:30.  Ingen påmelding. Tilbudet er gratis. 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00  

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

 

Fokus på norskopplæring i et sosialt og uformelt opplegg for damer. 

Hver tirsdag kl.10.00-13.00. Ingen påmelding. Gratis. 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

 

 

 

Dette er en sosial møteplass for alle. Her kan man ta en kaffe og kjøpe noe varmt å spise, samt 

delta på ulike aktiviteter som, aktivitetsgruppe og «bikkjeturer», hvor alle hunder og 

hundeglade er velkomne. 

Villa Utsikten inneholder tilbud til innbyggere som ønsker en lettere hverdag. Kanskje ønsker 

du en bedre psykisk helse, eller du skal håndtere dine rusutfordringer. 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. Vi holder til 

i det gule huset i Storgata 9. 

 

Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.08:00-15:30.  

tirsdag kl.10:00-20:00 

Se våre aktiviteter på: http://www.lillehammer.kommune.no/aktiviteter-og-

tilbud.333894.no.html 

Kontaktinformasjon: Villa Utsikten tlf: 61 05 99 30  

Adresse: Storgata 9, 2609 Lillehammer 

Tjenesteområdet psykisk helsearbeid og rusomsorg. 

 

TVERRKULTURELL HÅNDARBEIDSGRUPPE, Lillehammer Frivilligsentral 

TVERRKULTURELL MØTEPLASS, Lillehammer Frivilligsentral 

VILLA UTSIKTEN 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
mailto:lillehammer@frivillighet.no
http://www.lillehammer.kommune.no/aktiviteter-og-tilbud.333894.no.html
http://www.lillehammer.kommune.no/aktiviteter-og-tilbud.333894.no.html
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«ALLE DAGER» - MILJØBEHANDLINGSTEAMET 

Hva er du interessert i, og har lyst til fortsatt å holde på med? Kan vi på noen måte bidra, så 

du kan fortsette med dette så lenge du vil? Sammen med deg ser vi på hva du ønsker å gjøre 

ut fra eget hjem, finne løsninger for å fortsette på klubben eller foreningen din, eller bygge 

opp noe nytt som du vil få i gang. 

 

Høsten 2017 kommer vi oss på plass i lokalene «Alle dager» i gamle Meierigården i 

Wiesesgate 2.  Det er mye som skjer ute og inne til ulike tider, her er noen eksempler: 

Mandager: Generasjonssang med babyer 

Tirsdager: Turgruppe i nærmiljøet                              

Onsdager: «Salmeskatten» – konsert og allsang kl. 13:00 

Torsdager: «Slagere for alle dager» – konsert og allsang kl.13:00 

Torsdager: Arbeidsgruppe, hvor vi ruster opp anlegg i byen. 

Det blir alltid en kopp kaffe, en god prat om du vil, eller bare en sofa å slappe av i om det er 

godt med en pause når du er på bytur. 

 

Vi samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lillehammer demensforening. Vi 

skriver Byavisspalten «OM DEMENS» som du kan lese hver uke og vi kurser også lag og 

foreninger i demens, ut fra aktuelle tema dere har. 

 

Velkommen til "Alle dager"! 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: Meierigården i Wiesegate 2. 

2609 Lillehammer 

tlf: 94 86 00 53 

Facebook: Miljøbehandling i Lillehammer Kommune 

Åpningstider: mandag-fredag kl. 09:00-15:00 
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Ta med niste eller kjøp mat i kaféen. Kaffe og te kan kjøpes. Åpent for alle. 

Mandag til fredag kl.10:00 

 

 

 

Ta med niste. Kaffe og te kan kjøpes. Åpent for alle. 

Mandag til torsdag kl.11:30-12:00 

 

Kontaktinformasjon: Lillehammer Frivilligsentral tlf: 99 26 96 00 

e-post: lillehammer@frivillighet.no 

Adresse: Kirkegata 53, 2609 Lillehammer. 

 

 

 

Kom gjerne innom på Lillehammer Helsehus og spis middag.  

Middagsservering kl. 13:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDDAG, Lillehammer Helsehus 

 

MATPAKKEFELLESSKAP, Lillehammer Frivilligsentral 

MATPAKKEFELLESSKAP, Skårsetlia bo-og service senter 

SPISE SAMMEN MED ANDRE 

mailto:lillehammer@frivillighet.no
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Gartnerhagen bo- og servisesenter   fredager  kl.11:00 

Lillehammer Helsehus    mandager  kl.12:00 

Horsters Minde bo- og servisesenter   fredager  kl.12:00 

Skårsetlia bo- og servisesenter   onsdager  kl.12:00 

Søre Ål bo- og servisesenter    tirsdager  kl.11:00 

Busmoen bo- og servisesenter   tirsdager  kl.12:00 

 

Kontaktinformasjon: Aktiv Omsorg tlf: se ukeplan for sentrene 

e-post: Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no 

Facebook: Aktiv Omsorg Lillehammer 

 

 

 

 

Kulturelle arrangement for eldre. Det er ukentlig konserter og sangstund på bo- og service 

sentrene i byen. 

 

Kontaktinformasjon: Kulturkonsulent Maria Seines tlf: 61 05 07 93  

 

 

 

 

Alle kan bidra på en eller annen måte. Vi trenger alltid noen som kan lage kostymer, 

rekvisitter, scenerigging, og de som har erfaring med sang og amatørteater. Det er alltid noe 

som foregår på, bak eller rundt scenen. 

 

Kontaktinformasjon: Berit Eskerud tlf: 97 40 90 99  

e-post: beskerud@online.no 

 

 

 

 

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 

LILLEHAMMER OG ØYER SENIORTEATER 

ALLSANG 

SANG, MUSIKK OG UNDERHOLDNING 

mailto:Aktiv.Omsorg-Lillehammer@lillehammer.kommune.no
mailto:beskerud@online.no
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Vi danser runddans, pols, vågåspringleik, turdanser, stildans og sangdans. Info om våre 

aktiviteter finnes på facebooksida "Lillehammer Spel og Dansarlag med venner og kjente".  

 

Kontaktinformasjon: Kirsti Lier Ramberg (leder) tlf: 97 68 74 97 

e-post: ramberglier@gmail.com 

 

 

 

Lillehammer Veterankops ble stiftet i 1986. I dag er vi ca 40 spillende i alderen 17år-76år. Vi 

har øving hver mandag kl.18:30 på Hammartun skole. 

 

Alle er hjertelig velkommen både de som ønsker å høre på og ta en kopp kaffe og de som 

ønsker å spille.  

Kontaktinformasjon: Harald Moen (Formann) tlf: 91 17 07 28 

e-post: harmo@live.no eller veterankorpslillehammer@gmail.com 

 

 

 

Mannskoret Klang har en ubrutt sangtradisjon siden 1905. Koret har alle disse årene vært en 

betydelig kulturbærer i Lillehammer og omegn. Koret ser det som en viktig oppgave å 

formidle mannskorsang basert på årelang musikktradisjon.  Vi ønsker alle sangglade 

kandidater velkommen til å bli med i et hyggelig og inspirerende sangermiljø. Besøk gjerne 

vår side «innmelding» for å få mer informasjon http://www.mannskoretklang.no/innmelding 

 

Kontakt informasjon: Arild Evensen tlf: 99 57 25 60 

 

 

 

 

 

 

MANNSKORET KLANG 

LILLEHAMMER SPEL OG DANSARLAG 

LILLEHAMMER VETERANKORPS 

mailto:ramberglier@gmail.com
mailto:harmo@live.no
mailto:veterankorpslillehammer@gmail.com
http://www.mannskoretklang.no/innmelding
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Vi har øvinger hver onsdag kl.11:00-13:00. For mer informasjon ta kontakt. 

 

Kontaktinformasjon: Gerd Rindal (dirigent) tlf: 90 94 80 51 

 

 

 

 

Korets formål er å aktivisere sanginteresserte seniorer av begge kjønn slik at de sammen med 

likesinnede kan dyrke og utvikle sin interesse for sang i et godt og positivt miljø. Det sosiale 

fellesskapet skal alltid være viktig. Som aktivt medlem kan opptas alle sanginteresserte 

seniorer fra Lillehammer og omegn. 

Vi har korøvinger mandager kl.13:00-15:00 på Frelsesarmeen, Fossvegen 15B, 2609 

Lillehammer 

 

Kontaktperson: Per Fjeld tlf: 61 25 26 10 

e-post: pergfjeld@hotmail.com 

 

 

 

Vingnes musikkforening ble stiftet i 1888. Vi en sosial gjeng på 8-10 stykker som møtes hver 

tirsdagskveld på Vingartun for å spille og skravle. 

 

Kontaktinformasjon: Bjarne Kråbøl tlf: 46 51 65 77 

e-post: bjkrabol@hotmail.no 

  

 

  

SENIORKORET, Vingrom 

SENIORKORET, Lillehammer 

 

VINGNES MUSIKKFORENING 

mailto:pergfjeld@hotmail.com
mailto:bjkrabol@hotmail.no
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- Lillehammer Kirke: ring søndag kl 10.00-10.20 tlf: 97 99 13 23 

 

- Søre Ål Kirke: ring tlf: 61 25 41 91 

 

 

 

 

Det er bestillingsruter både i Lillehammer og Saksumdal. Se rutetabell og priser: 

http://www.opplandstrafikk.no/rutetider/service-og-bestillingsruter/ 

Disse rutene kjøres av drosje til ordinære kollektivpriser, og rabatter for honnør. Det betyr at 

en vanlig taxi eller en maxi-taxi med skiltet «bestillingsrute» henter deg. De kjører faste tider, 

men må bestilles i forkant. OBS! Bestillingsrutene i Lillehammer kjører deg kun til og fra 

Lillehammer sentrum eller sykehuset. Bestillingsrutene i Saksumdal kjører deg mellom 

Lillehammer og Saksumdal. 

Slik bestiller du: 

1. Ring 06565 senest en-to timer før avgang. Oppgi henteadresse og hvor du skal. 

Returreise kan også bestilles ombord i bilen. 

2. Du blir hentet på den oppgitte henteadressen til avtalt tid. 

OBS! Avbestilling av tur må skje senest en time før avgang. Ved manglende oppmøte 

blir du ilagt gebyr på 50kr. 

 

 

 

 

Hjulius og Hjulie er servicebusser som går en fast rute til faste tider. Billettpris er 

19kr(02.01.2017)  

http://www.opplandstrafikk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=356&FilId=3995 

Kontaktinformasjon: Bussinfo tlf:117   

Lillehammer skysstasjon tlf: 61 28 98 00 

KIRKESKYSS 

BESTILLINGSTJENESTEN, Opplandstrafikk 

HJULIUS OG HJULIE, Opplandstrafikk 

TRANSPORT 

http://www.opplandstrafikk.no/rutetider/service-og-bestillingsruter/
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Noen som ringer tenker på å ta sitt eget liv, andre er usikre, ensomme eller redde. Noen 

trenger bare å slå av en prat. Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. Du kan ringe, sende en 

melding som sms eller chat, se nettsiden: https://www.kirkens-sos.no/  

Kirkens SOS telefon: 22 40 00 40   

 

 

 

Bekymringstelefonen: 94 85 60 04  

 

Økonomitelefonen: 22 42 73 00  

Gode råd for dårlig råd. Sliter du med dårlig råd? Sparing i fond eller bank? Hva må jeg tenke 

på hvis jeg skal være kausjonist? Hva kan jeg gi som forskudd på arv? Spørsmålene er mange 

og Pensjonistforbundets økonomitelefon kan hjelpe deg. Rådgivingstelefonen er åpen alle 

virkedager fra klokken 10 til 14(med unntak av juli måned). 

https://pensjonistforbundet.no/side/79-okonomitelefonen 

 

 

 

 

Er du over 62 år og utsatt for vold, trusler eller andre handlinger som virker krenkende, er du 

på ingen måte alene. Overgrep mot eldre er et stort samfunnsproblem. Derfor finnes det en 

landsdekkende kontakttelefon du kan ringe for å få støtte, råd og veiledning. Du kan være 

anonym dersom du ønsker det. Hos oss møter du fagpersoner som har tid til å lytte til deg, og 

som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. Det er 

vanlig å føle skyld og skam når overgrep skjer. Husk at det er aldri din feil at det skjer, og 

husk at det sjelden opphører av seg selv.  

http://www.vernforeldre.no/ 

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196 

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? 

KIRKENS SOS 

PENSJONIST FORBUNDET 

VERN FOR ELDRE 

https://www.kirkens-sos.no/
https://pensjonistforbundet.no/side/79-okonomitelefonen
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