
Kulturkalender          

Informasjon om tilrettelagte kultur– og fritidstilbud for funksjonshemmede 

Vinter/vår 2018 



Ansatte, kulturkontoret 

  
Jenny Andresen Djupvik  
tlf. 62 33 51 76 
jad@ringsaker.kommune.no 
avdelingsleder Fritid 
 
Morten Trosvik  
tlf. 62 33 52 39/464 23 849 
mtr@ringsaker.kommune.no  
 
Guri Kåshagen 
tlf. 62 33 51 86 
gka@ringsaker.kommune.no 
 
Nina Beate Lømo  
tlf. 46423857 
nbl@ringsaker.kommune.no 
 
Kristian Aasdal-Hansen  
tlf. 62 33 51 81/414 25 836 
hnk@ringsaker.kommune.no 

 
Heidi Fedreheim 
hef@ringsaker kommune.no 
 
Sarah Therese Røste 
stro@ringsaker.kommune.no 
 
 

 

Vi kan hjelpe deg med å gi et tilpasset fritidstil-
bud! Ved kartlegging av interesser og aktivi-
tetsmuligheter setter vi fokus på mestring, bru-
kermedvirkning, sosialt nettverk med mer.  
Vi tar forbehold om trykkfeil. 

 
 

E-post: 
postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no 

 

Nettside: 

www.ringsaker.kommune.no 

Besøksadresse: 
Ringsaker Kommune, Kultur 
Furnesveien 28, 2382 Brumunddal 
(Administrasjonsbygget  3. etasje/heis)  
 
Postadresse: 
Ringsaker Kommune, Kultur  
Postboks 270, 2381 Brumunddal 

mailto:grn@ringsaker.kommune.no
mailto:gka@ringsaker.kommune.no
mailto:hnk@ringsaker.kommune.no
mailto:postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no
http://www.ringsaker.kommune.no


Revygruppe 

Tid: Onsdag kl. 18.00—20.00 
Sted: Fagerlund skole 
Instruktører: Anders Refsdal og Marius Tas-
kerud 
Kontaktperson Kultur: Jenny 

Revyteatergruppe for voksne utviklingshem-

mede som vil spille teater, et instrument, synge 

eller danse! Gruppa skal spille forestilling på 

Prøysenhuset i juni 2018.  Den som har behov 

for ledsager i det daglige, må ha med ledsager 

på øvingene.  

Anders Refsdal, instruktør:  

anders@gladsak.com / 957 49 742 
    

Visegruppa Gladgjengen 

Tid: Mandag kl. 18.30 - 20.30  
Sted: Øver i Buttekvernveien 11A  i Br.dal 

Oppstart: 29. januar 

Instruktører: Geir Otnæs og Sarah Therese 

Røste 

Kursavgift: kr. 525,-  pr. halvår 

 

Musikkgruppa Solskinn 

Tid: Annenhver tirsdag kl. 18.30 - 20.30 
Oppstart: 23. januar 

Sted: Øver i Buttekvernveien 11A i Br.dal  

Instruktør: Ragnhild Johnsen 

Kursavgift: kr 500,- 

Kontaktperson Kultur: Morten   

 

For voksne med funksjonsnedsettelser som er 
glad i musikk. Deltagerne spiller på gehør. 

 

 

Musikkgruppe 

Tid: Torsdager kl. 18.00 – 18.45  
Sted: Ringsaker kulturskole 
Målgruppe: barn og unge 
Instruktør: Ann-Elisabeth Rødsjø og Kari 
Aasmoe 
Egenandel: kr 810,- pr. halvår 
Arrangør:: Ringsaker Kulturskole 
Påmelding: Ringsaker Kulturskole via elek-
tronisk skjema. Dette ligger under fanen «Søk 
plass» på kulturskolens nettsider. Disse finner 
man under «Kultur og Fritidstilbud» på Rings-
aker kommunes hjemmeside.   
Ledige plasser! 

Sang, dans, bevegelse og lytting. Improvisasjon 
på rytmeinstrumenter som trommer, maracas, 
tamburiner osv. Elevene får også utforske trom-
mesett og tangentinstrumenter. 
 

For voksne med funksjonsnedsettelser som li-
ker å synge. 

 

mailto:anders@gladsak.com


Friluftsgruppa Tiur`n 

Tid:  en lørdag i måneden 

Ledere: Kristian og Heidi/Sarah 

 

Bli med tur-gruppa Tiur`n! Turene går stort 

sett til turmål i nærområdet. Vi har med niste-

pakke eller lager mat ute i naturen.  Det sendes 

info ut for hver tur og det kreves påmelding. Ta 

kontakt hvis du vil bli med! 

 

 

Ut på by’n 

Onsdagstreffen 

NFU-kveld med musikk og dans 

Tid: fredager, varierende kl.slett 
         12. januar 
           9. februar 
           2. mars 
          13. april 
           11. mai 
            8. juni 
Ledere: Nina + en til fra Kultur  

Dette er et tilbud for voksne utviklings-
hemmede som vil ha følge med jevnald-
rende ”ut på byen”.  Aktiviteter kan være  
restaurantbesøk, diskotek, konserter, ki-
no, bowling og lignende.  
Hver enkelt betaler sine egne utgifter.                                     
 
 

Tid:   en onsdag  i måneden 18.00-21.00 

Dato: 18.01:   Musikk: Reidar Fjellstad 

  21.02:   Musikk: Bjørn “spillemann” 

        Hansen 

  21. 03:  Musikk: Ragnhild og Steinar 

  18. 04:  Musikk: Reidar Fjellstad 

  20. 06:  Musikk: Geir Otnæs 

Sted: Mjøskroa i Moelv 

Leder:     Heidi/Nina  

 

Onsdagstreffen holder til på Mjøsa Pizzeria og 

Restaurant . Dette er et sosialt treffsted med 

gratis inngang. Utlodning!  

Tid: en onsdag i måneden 

 31. januar  

 28. februar 

 Mars utgår pga. påsken 

 25. april  - konsert, inngangspenger 

 30. mai - grillfest, påmelding 

Arrangør: Ringsaker lokallag av Norsk for-

bund for utviklingshemmede 

Kontaktperson: Eva Høisveen 62 34 09 14 

www.nfunorge.org 

«Vår klubb» 

Bli med på  en kveld med musikk og 

dans! Gratis inngang!  

Tid:   onsdag kl. 17.30—20.00 

Dato: 7. februar 

  7. mars 

  4. april 

  2. mai 

Sted: Vikingskipet 

Inngang: kr. 50,- ledsager går gratis 

Arrangør: Hamar kommune 

http://www.nfunorge.org


Konsert 

Tid:    Onsdag 25. april  

Sted:  Teatersalen i Brumunddal 

Arrangør: NFU Ringsaker i samarbeid med Ringsaker kommune, Kultur 

Sang- og musikkgrupper for utviklingshemmede synger og spiller, og deretter spiller Vazelina 

Bilopphøggers opp til dans! 

 

 

Sett av datoen! 

Mere info kommer! 



Turene går ut fra Røde Kors sin hytte på 
Ljøsheim. Her er det leirplass og varme griller. 
Ta med grillmat eller niste! Husk varme klær og 
solbriller!    

 
Transport:  
Det er ønskelig at deltagerne møter på Ljøsheim, 
men Kultur kan være behjelpelige med trans-
port.  
Brumunddal  kl. 09.30  
Moelv  kl. 10.00  
Frammøte etter avtale, husk å gi beskjed! 
 
Veibeskrivelse: Røde Kors hytta ligger på 
venstre side 100 m. etter Hygga fjellkro. 
 
 
     

G

Snøscootertur 

 

 
Tid: 19. februar kl. 11.00  
Sted: Ljøsheim ved Røde Kors hytta 
Pris: Gratis! 
Arrangør: Nes Røde Kors i samarbeid med 
Ringsaker kommune 
Kontaktperson: Guri 
Påmelding innen 12. februar  
 

 
Sledeturer med hundespann i Hamar trekk-
hund klubb sine løyper. 
Prisen inkludere grillpølser saft og kaffe.  
Husk varme klær og solbriller/slalåmbriller 
det spruter snø (kan lånes). Betaling skjer 
ved fremmøte med penger lagt i konvolutt 
merket med navn. 
 
Transport: 
Det er ønskelig at deltagerne møter på Gåsbu, 
men Kultur kan være behjelpelige med trans-
port.  
Moelv kl. 9.00 (frammøte etter avtale)  
Brumunddal ca. kl. 09.30  
frammøte på Servicesenteret. Gi beskjed! 
 
Veibeskrivelse: Klubbhytta til Hamar 
trekkhundklubb, andre bomvei til venstre et-
ter Ormseter, kjør ca. 1 km.  Det blir merket 
fra hovedveien! 

Hundekjøring 

 
Tid:  24. mars kl.  11.00—14.00 
Sted:  Gåsbu, Hundekjørerarena 
Pris:  kr. 200,-     ledsager gratis 
Arrangør:  Hamar trekkhundklubb i samar-
beid med Ringsaker kommune 
Kontaktperson: Guri  
Påmelding innen 16. mars.  
 



Ridekurs for barn og voksne 

Kursavgiften er på ca. kr. 2 000,- (deltagere fra 
Ringsaker) Kursdeltagere fra andre kommuner 
må betale en høyere egenandel. Kurset er tilret-
telagt med egne leiere og rolige hester.  Hede-
marken Hestesenter har takheis for av- og på-
stigning.  Kurset følger skoleruta og  hver økt 
varer 45 min. Det er totalt 10 plasser. 

Påmeldingsfrist: først til mølla!  

 

 
Kursstart: Torsdag 15. februar (12 ganger) 

Tid:  gruppe 1: kl. 17.45  gruppe 2: kl. 18.30  
Sted: Hedemarken Hestesenter, Nysvea 
Dælivegen 150, Brumunddal 
Instruktør: Reidun Bjørnstad 
Påmelding: Reidun Bjørnstad  
tlf. 915 18 692  
Kontaktperson Kultur: Guri  

 

Terapiridning 

For å delta kreves medlemskap i Hamar og 
omegn helsesportslag: kr 300,- for enkeltmed-
lemmer og kr 400,- for familiemedlemskap.  

Pris for terapiridning: kr 2 900,- pr. halv-
år. Varighet: 15 ganger 
Antall: 3 grupper á 8 personer  
Arrangør: Hamar og omegn Helsesportslag 
v/ Randi Knutsen tlf .90198494  
Oppmann: Trond Morten Osvold tlf. 
62529908  

Ledige plasser! 

 

Tid: Tirsdager kl. 18.15—20.30  

Hver gruppe har 40 minutter 

Sted: Atlungstad Hestesportssenter i Stange 

Påmelding: fysioterapeut Inger Lundby v/

Romedal Fysioterapi tlf. 62 58 36 85 

Kontaktperson Kultur :Guri  

 



Brumunddal fotball Veldre håndball 

Fotballtrening og kamper i Østlandsserien.  

Laget består av personer med utviklingshem-

ming eller annen funksjonsnedsettelse. 

 

To trenere er til stede. 

 

 
HU—handball for utviklingshemmede. 

Håndballtrening og kamper i Østlandsserien.  

Laget består av personer med utviklingshem-

ming eller andre funksjonsnedsettelser. 

Tid: Onsdag kl.19.00 – 20.00 

Sted: Fagerlundhallen 

Aldersgruppe: Ungdom (fra 16 år) og voksne 

Kontaktperson: Kristian  

Oppmann: Eva Olsen Høisveen   

tlf. 481 93 960 

Tid:  Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 

Sted: Brumunddals-hallen 

Aldersgruppe: Ungdom og voksne 

Trenere: Guro Haug Buvik og Hanne Sten-

berg 

Kontaktperson: Kristian  



Tips til andre aktiviteter 

Trysiliaden 
 
Tid: Torsdag 8. mars 
Sted: Trysil 
Påmelding: Trysil kommune v/Malin Jon-
son, epost malj@trysil.kommune.no  
Informasjon:  
www.trysil.kommune.no 

Påmeldingsfrist: 23. februar 

Vinterens store idrettsfest for utviklingshem-

mede! I år er det en spennende nyhet for delta-

kere under 25 år, nemlig alpint.  Bli med på 

hundekjøring, skirenn, hestekjøring og bankett 

med premieutdeling og dans. 

 

Ungdomsklubb 

Tid: Torsdag en gang i måneden kl. 18.00—

20.30 

Dato:  15 februar 

  22 mars 

  26. april 

  24. mai 

Sted:  Ungdomsklubben på Ottestad ungdom-

shus, Otto Blehrs veg 2 

Arrangør: Hamar kommune 

Aktiviteter: Ulike spill, musikk, sosialt sam-

vær 

 

Friluftsliv for utviklingshemmede i Ha-

marregionen 

Tid: En onsdag i måneden kl. 18.00—20.00 

Turprogram: 

17. januar Lovisenberg barnehage, Ridabu 

14. februar Trollparken Åkershagan, Ottestad 

14. mars Nordsveodden/HIAS, ottesatd 

11. april Grobunn/Frenning i Romedal 

09. mai Hedmarktoppen folkehøgskole 

06. juni Hamar vest, Snekkerstufeltet 

 

Info: FB-gruppen: Frilufsliv for utviklings-

hemmede i Hamarregionen 

Arrangør: Hamar og Hedemarken Turistfo-

rening v/ Eirik Dahl tlf 464 09 707 og Margre-

te Ruud Skjeseth tlf 948 45 848 

 

El-Innebandy  

Tid: Hver mandag og onsdager kl. 18.00—

19.00 følger skoleruta. 

Sted: Stangehallen, Stange 

Deltagere: barn og unge  i alder 8—20 år 

Arrangør: Funkis IL v/ Vidar Alberti  

tlf. 468 40 094 

 

Turmarsj lokalt 

 

Tid/Sted: Se følgende adresser for oppda-

tert terminliste: 

http://www.123hjemmeside.no/

brumunddalturmars 

Facebook: Brumunddal Turmarsjforening 

Kontaktperson: Knut Hovde.  Tlf. 

41554998. knu-hovd@online.no  

Ledsager:Medlemmer av Brumunddal tur-

marsjforeninger kan i noen tilfeller hente, gå 

sammen med og følge hjem de som ønsker 

ledsager. Ring på forhånd for avtale dette. 

Goalball  Elverum 

Tid: Mandager kl. 18.15—19.45 følger skoleruta 

Sted: Elverumshallen 

Kontaktperson: Stine Mari Berg Schulstad 

tlf. 97970595 

Goalball er et ballspill som utfordrere hørsel– 

og følelsesansene og passer for mennesker med 

synshemming 

mailto:malj@trysil.kommune.no
mailto:knu-hovd@online.no


Tips til andre aktiviteter 

Boccia Ottestad 

Tid: Torsdager kl. 18.30—21.00 

Sted: Åkershagan, Ottestad 

Pris: kr. 300,- pr. år (som medlem av Hamar 

helsesportslag) 

Kontaktperson: Randi Knutsen tlf. 

90198494 e-post: hamarhsl@online.no 

Åpent for alle! 

Bowling Hamar 

Tid: Onsdag kl. 18.00—20.00 

Pris: kr. 750,- pr. halvår 

Oppstart: 3. januar (til 30 mai) 

Tilbudet er åpent for voksne personer med ut-

viklingshemming fra Hamar og nabokommu-

nene. Bowlinghallen er ikke tilrettelagt for rul-

Bueskyting Hamar 

Hamar og omegn bueskytterklubb ønsker barn 

og voksne med funksjonsnedsettelser velkom-

men til trening 

Kontakt: e-post hamaromegn@bueklubb.no 

Info: www.hob.rime.nu 

Klatring Hamar 

Tid/Sted: Hedemarken klatreklubb har 

klubbklatring på Espern tirsdag, torsdag og 

søndag. 

Info: www.klatres.no 

Aktivitet for døve 

 

Hamar døves idrettslag 

Fotball   

Kontaktperson: leder og lagleder for 

herrelag Tore Granum, 

toregranum@gmail.com,  sms 95296799 

Leder: Daniel Bertheussen, post@hdil.no 

 

Innlandet døveforening 

Leder: Tolly Bakkstuen, 

tbakkestuen@gmail.com 

Aktiviteter: Turgruppe, Seniorgruppe og 

Kvinnegruppe 

 

De ulike aktivitetene har ikke faste ukentlige 

tidspunkter, så ta kontakt med de  

oppgitte lederne for nærmere info. Alle 

kontaktpersoner er hørselshemmede/døve,  

så kontakten foregår på e-post eller sms til 

oppgitte mobilnr.  

  
Musikkgrupper Hamar   
 
Deltakere: voksne med utviklingshemming 
Sted: Hamar kulturhus 
 
Musicalis 1 
Tid: torsdag kl. 18.30 - 20.15 
Dette er en godt fungerende gruppe på 8 med-
lemmer som spiller instrumenter  
og synger. Vi er også en del ute på konserter 
med denne gruppen.  
Det er 1 – 2 ledige plasser her! 
 
Musikalis 2 
Tid: torsdag kl. 17.30 - 18.15  
Vi sitter i ring med sang/samspill med trom-
mer og rytmeinstrumenter.  
Gruppe med plass til 7-8 medlemmer.  
Det er noen få ledige plasser her! 

 
Musikalsk leder: Bjørn Kløvning  
Kontakt: Bjørn Kløvning tlf. 62 52 98 55/911 
83053  eller Hamar Kulturkontor v/Wenche 
Haslie tlf. 62 51 05 33  
Kontakt Kultur: Morten  

Curling Stange 

Curling passer veldig bra for rullestolbrukere. 
Stange Curlinghall er universelt utformet. Man 
stiller med egen, helt vanlig rullestol, ellers har 
Hedmarken Curlingklubb alt utstyret som 
trengs til utlån. Vi har også én rullestol til ut-
lån. 

Kontakt: Hedmarken curlingklubb tlf. 41 61 
10 10 eller post(a)hedmarkencurling.no for 
mer informasjon eller spørsmål. 

mailto:toregranum@gmail.com


Utlån og leie 

 

 

Minibuss 

Kultur disponerer en 9-seter minibuss,  

førerkort klasse B,  tilpasset rullestolbruke-

re. Ved ledig kapasitet kan bilen benyttes til 

kulturelle aktiviteter av lag og foreninger 

som inkluderer personer med funksjonsned-

settelse i sin aktivitet. Bilen kan også leies av 

andre kommunale virksomheter til transport 

av personer med funksjonsnedsettelser til 

kulturelle aktiviteter.  Leiepris: kr 6,50 pr. 

km inkl. drivstoff.  

 

Robåt, kajakker og kanoer 

I Næroset, ved innsjøen Næra, har Kultur 

eget båthus og tilrettelagt brygge med robåt, 

kanoer og kajakker til utlån. Rednings- og 

flytevester følger med.  Personer med funk-

sjonsnedsettelser, lag og foreninger som har 

funksjonshemmede deltagere med og andre 

kommunale virksomheter kan låne utstyret 

Kultur  disponerer.  Kultur har også en del 

fritidsutstyr som lånes ut til personer med 

funksjons-nedsettelse, i tillegg til utlån til 

andre kommunale enheter.   

Kontaktperson: Morten  

 

Informasjon 

Ledsagerbevis 

Kommunalt ledsagerbevis utstedes av Kultur i 

Ringsaker kommune. Dette er et personlig 

kort for mennesker som har en funksjonsned-

settelse og behov for ledsager for å kunne del-

ta på  kultur- og fritidsaktiviteter og/eller for 

å benytte offentlig kommunikasjon. Kortinne-

haveren betaler ordinær pris på sin inngangs-

billett/honnørbillett, ledsager går gratis. Søk-

nadsskjema fås ved henvendelse til Kultur, 

Servicesenteret eller på 

www.ringsaker.kommune.no.  

 
Kontaktperson: Guri       
 

Tilskudd 

Lag og foreninger som har personer med ned-

satt funksjonsevne i sine ordinære aktiviteter 

kan søke Kultur om tilskudd. Dette gjelder 

dersom den funksjonshemmede deltager 

medfører merutgift for laget, eksempelvis eks-

tra assistent eller annen tilrettelegging. 

 

Kontaktperson: Guri  
 

http://www.ringsaker.kommune.no



