
Tilbud til barn og unge sommeren 2016 



Denne oversikten er satt sammen og distribuert av Lillehammer  

kommune. Kommunen har ikke selv ansvar for noen av aktivitetene og 

har heller ikke kvalitetssikret tilbudene. All kontakt må rettes til den  

enkelte aktør.  

Vi gjør oppmerksom på at det kan være andre ferietilbud i Lillehammer 

som vi ikke har fått innrapportert, vi kan derfor ikke garantere at denne 

brosjyren gir en fullstendig oversikt over alle tilbud. 

De aller fleste tilbudene er åpne for alle—også barn og unge fra andre 

kommuner. 

 Brosjyren kan også lastes ned på kommunens hjemmeside 

www.lillehammer.kommune.no 

 

 INFORMASJON 



LIFs FRIIDRETTSUKE 

Lillehammer idrettsforening arrangerer friidrettsuka hvor allsidig trening, 
sosiale aktiviteter og godt humør er i fokus. Det vil være tre dager med  
allsidig trening på Stampesletta, en dag i Hunderfossen familiepark og et  
avslutningsstevne hvor deltakerne kan konkurrere dersom de ønsker.  
Deltakerne må selv ta med matpakke, men LIF stiller med frukt og smoothie 
hver dag. Alle som er med får t-skjorter og andre deltakerpremier. I tillegg 
til dette blir det diplomer og premier til alle siste dag. Instruktørene som er 
med er rundt 20 år og er selv aktive eller tidligere aktive. LIF lover en uke 
med mye moro og forhåpentligvis godt vær. 
Velkommen til LIFs friidrettsuke! 
 
Arrangør: Lillehammer Idrettsforening 
Alder: 7- 13 år  

Uke:  25 (20. –24. juni)   Tid: Mandag- fredag kl. 08.00 - 16.00 

Oppmøte: LIFs klubbhus, Stampesletta 

Pris: 1.200 pr. deltaker 

Kontakt:  Gustav Follerås    Tlf: 978 90 849 

E-post: gustavfolleraas@hotmail.com 

Hjemmeside:  www.lillehammer-if.no 

Påmelding: Se påmeldingsskjema på LIF’s hjemmeside.   

www.lillehammer-if.no.  Frist 1. juni. 

Merk: Alle instruktører har tidligere erfaring som instruktører og har levert 

politiattest.  



Vil du lære å danse på skøyter? Bli med på en morsom og intensiv uke med 

skøyteskolen om sommeren! I løpet av en uke vil du oppleve å bli mye  

flinkere på skøyter. Du får innføring i grunnleggende skøyteferdigheter og  

noen kunstløpsferdigheter. Det blir to økter om dagen på skøyter og en økt 

med barmarkstrening (dans, balanse, styrke, kondisjon og lek). Varm lunsj 

er inkludert og serveres i kafeen i Kristins hall hver dag. Treneren følger 

gruppa hele dagen. Uka avsluttes med et skøyteshow i Kristins hall lørdag. 

 

Arrangør: Lillehammer kunstløpklubb 

Alder: 6- 13 år (1.—7. klasse) Skøyteskolen  passer for nybegynnere og 

evnt. tidligere deltakere av den ordinære skøyteskolen som LKK arrangerer.  

Uke:  Uke 31- mandag 1. august-lørdag 6. august 

    Uke 32– mandag 8. august-lørdag 13. august 

Tid: Mandag- fredag kl. 08.30 - 15.00, lørdag kl. 09.00– ca. 12.00. 

Oppmøte: Kristins hall 

Pris: 2.000 pr. deltaker (forbehold om min. 5 deltagere pr. uke) 

Kontakt:  Toril Jacobsen Tlf: 928 31 078  

E-post: post@lillehammerkunstlop.no     

Hjemmeside:  www.lillehammerkunstlop.no 

Påmelding: Elektronisk påmelding på www.lillehammerkunstlop.no 

Senest innen 1. juni. 

Merk: Alle må bruke hjelm (alpinhjelm er best, men sykkelhjelm går også). 

Vi anbefaler kunstløpsskøyter for å få best utbytte av treningen (helst ikke  

ishockeyskøyter eller Frost vokseskøyter). Ta kontakt i god tid før  

skøyteskolen om du vil kjøpe ordentlige kunstløpsskøyter. Ha på vanter på  

hendene og klær som er gode å bevege seg i på isen. Til barmarks- 

treningen trenger du joggesko og klær til inne– og utebruk.   

 

SOMMERIS SKØYTESKOLE 



Lek og moro med tennisaktiviteter på alle ferdighetsnivåer. Dette er noe alle 
kan delta på, enten som nybegynnere eller som viderekommende.  

 

Arrangør: Lillehammer Lawn Tennisklubb  

Alder: 6 – 15 år  

Uke: 25,26,31 og 32 

Tid: Mandag – fredag kl. 09.30 – 15.00 

Oppmøte: Kringsjåhallen, på nedsiden ved utebanene våre  

Pris: 1.500 pr. uke inkl. lunsjmat  

Kontakt: Alexander Hinchliffe    

Treneransvarlig: Aleksander Topp 

Tlf:  994 78 559 

E-post: post@lltk.no  

Hjemmeside:  www.lltk.no  

Påmelding: post@lltk.no Førstemann til mølla. Vær tidlig ute for å sikre deg 

plass.  Vi forbeholder oss retten til å avlyse campen hvis antall  

påmeldte blir under 10 stykker.    

Merk: Ta med egen racket hvis du har og joggesko/tennissko med flat  
såle. Klubben har noen racketer til utlån. 

 

UTENDØRSTENNIS 



 FAABERG TINE FOTBALLSKOLE 

På Faaberg Tine fotballskole blir det økter med fotball og masse moro i 
vårt flotte anlegg med enten gress eller kunstgress. I løpet av uken vil det 
bli satt av tid til bading i badeanlegget på Jorekstad. Hver dag blir det  
servert lunsj med drikke inne i Jorekstadhallen og på fredag griller vi ute.  
Instruktørene er enten utdannede trenere eller erfarne spillere.  Det vil 
bli delt ut Tineeffekter til alle deltakerne.  
 

Arrangør: Faaberg Fotball  

Alder: Jenter og gutter født 2003-2009  

Uke: 25 (20.-24. juni) 

Tid: Mandag- fredag kl. 09.00 - 15.00  

Oppmøte: Jorekstad 

Pris: 1.000 pluss gebyr pr. deltager, 900 fra og med søsken nr. 2, 900 for 

medlemmer av Faaberg Fotball/ Idrettslag  

Kontakt: Bjørn Karusbakken     Tlf:  970 73 830  

E-post: fotballskolen@faabergfotball.no  

Hjemmeside:  www.faabergfotball.no  

 
Påmelding: Påmelding via www.faabergfotball.no innen 15. juni 

Merk: Husk å melde fra om allergier eller andre intoleranser som vi bør 
vite. Spesielt angående lunsj. Alle deltakere må ta med egen fotball og 
drikkeflaske. Husk å ta med bytteklær og kle deg etter været. Siden  
lunsjen spises inne må alle ta med innesko. Fotballskoene skal av før  
deltakerne går inn i hallen. Den dagen det skal være bading må badetøy, 
håndkle, såpe etc tas med.  



COWBOYBYEN PÅ VINGNES 

SOMMERENS MORSOMSTE UKE FOR BARNA 
I cowboybyen blir det ridning for alle som ønsker det. Vi har en ny islandshest 
i år. Dere får også lære om hest og utstyr. Vi skal lage en egen cowboyfilm 
(skuespill) som spilles inn på dvd som dere får med hjem., båttur på Mjøsa for 
å fiske, bading i oppvarmet basseng (alle får låne vester av oss)Kjøre banan, 
gull-graving hvor du tar med ”gullet” til smeden og kan støpe ditt eget smykke 
eller sheriffstjerne, pil og bue, baking av cowboybrød, leke sheriff og banditt, 
og noen overraskelser etter hvert. Noen av aktivitetene er avhengige av godt 
vær, og kan derfor endres hvis nødvendig. Avslutning på fredag der barna har 
rideoppvisning og skuespill for foreldrene. Varme griller for egengrilling på  
avslutningen. Gratis kaffe til de voksne.  
Alder: Tilrettelagt for barn på barneskoletrinnet, men er man litt eldre, og har 
lyst er det bare å bli med  
Uke: 25 og 33  
Tid: Mandag-fredag. Fleksibel levering fra 07.00- 09.00 og henting fra 15.00-
16.00  
Oppmøte: Cowboybyen på Vingnes, Ravnumsvegen 4 (skiltes)  
Pris: 1.350 inkl. film, smykke, ridning, halstørkle, bakevarer, etc.  
Betales kontant første dag. Vi har ikke terminal.  
Kontakt person : Charita/Svein Arne Andersen Tlf: 995 79 001  
E-post: sveinarneandersen@gmail.com Hjemmeside: www.tombstone-city.com  

Påmelding skjer pr e-post:  
Skriv: Barnets navn og alder. Foresattes navn, adresse og telefon som du kan 
treffes på dagtid. Evt. viktige opplysninger. Ønsket uke, skriv også om dere har 
mulighet den andre uka hvis det er fullt. Forbehold om minimum påmelding .  
Begrenset antall plasser. Bindende påmelding. Førstemann til mølla…  
Mrk: Ta gjerne med eget kostyme/cowboyutstyr til lek og moro evt. skuespill. 

Ta med mat, drikke og badetøy/håndkle hver dag. Ellers tøy etter været. 



Målet med kurset er å lære barn husflid og håndverksteknikker. Barna 

blir delt inn i fire grupper som skal gjennom postene: 

1.Trearbeid/spikking  2.Robin Hood  3.Strikking/hekling  4. Spinning 

Ungene skal spikke ulike gjenstander i rått virke, fiske med sjøllaga stang, 

lage pil og bue, strikke, hekle, spinne på håndtein, lage snorer og bånd 

med ulike teknikker m.m. Det er også en frivillig overnatting i gapahuken 

på Maihaugens område. Kurset avsluttes  med en dag hvor barna får 

oppleve litt av Maihaugens sommertilbud (bl.a. dyra) og utstilling i     

Maihaugens vestibyle med gjenstandene barna har laget. 

Arrangør: Maihaugen i samarbeid med Norges husflidslag  

Alder: 8 – 13 år (født 2003-2008)  

Uke: 33     

Tid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00. Mulig å levere barn fra kl. 08.30. 

Oppmøte: Vestibylen på Maihaugen 

Pris: 1.850 pr. barn inkl. 1 voksen instruktør og 2 ungdomsinstruktører 

pr. gruppe, alt materiell, spikkekniv til å ta med hjem og overnattingstur. 

Varm lunsj og yoghurt/frukt hver dag. 
 

Kontakt: Rune Prøven    E-post: rune.proven@maihaugen.no     

Tlf: 612 88 900    Hjemmeside:  www.maihaugen.no/unghusflid 

Påmelding: Via skjema på www.maihaugen.no/unghusflid. Loddtrekning 
dersom det bli mer enn 44 påmeldte. Restplasser tildeles fortløpende 
fram til 20. mai. Påmelding i perioden 7. april– 8. mai.  
 
Merk: Kurset passer både for gutter og jenter, og støttes av Oppland 
Husflidslag, Gudbrandsdalens Husflidsforening, Husfliden Lillehammer 
Norsk flid, Tine og Bama. 

UNG HUSFLID PÅ MAIHAUGEN 



Vi tilbyr en, to eller tre uker med morsomme dansekurs hele dagen lang. 
I løpet av uken vil alle Campdeltagere lære hiphop, en flashmob, jazzbal-
lett og kreativdans.  Vi er mye utendørs, så lenge solen skinner, og hver 
torsdag drar vi på tur, danser ute i byen og avslutter uken med en  
forestilling for foreldre og venner. Alle får egen DanceCamp t-skjorte! 

 

Arrangør: Lillehammer og Gjøvik Dansesenter  

Alder: Passer for barn/ungdom i alderen 6-13 år  

Uke: 25, 26 og 33   Tid: Mandag-fredag kl.09.00-15.00  

Oppmøte: Lillehammer Dansesenter, Brubakken 2, 2615 Lillehammer  

Pris: 2.000  per uke  

Kontakt: Louise Bothner-By  

Tlf: 930 35 165  

E-post: post@danz.no  

Hjemmeside:  www.danz.no  

Påmelding:  Påmeldingssiden på www.danz.no innen 23. mai 

Merk: Alle må ha på treningstøy, mat og drikke for hele dagen, masse 

energi og godt humør! Ved spesielle behov, vennligst ta kontakt med  

arrangøren. 

 

 

SUMMER DANCECAMP 



UNG HUSFLID PÅ SUNDGÅRDEN 

Målet med kurset er å lære barn husflid og håndverksteknikker og  

oppleve glede ved å skape noe med hendene. Barna blir delt inn i to 

grupper med to voksne på hver gruppe. Totalt har vi plass til 16 barn. 

Tema i år er ull. Teknikker barna skal få prøve: spinning på håndtein,  

toving, vev, snorer/bånd og andre småaktiviteter. Produkter og teknikker 

tilpasses hvert år slik at alle skal få lære noe nytt. Barna vil også få bli 

med og lage enkel mat på bål som nytes ved felles måltid. Alle må ta med 

egen matpakke, frukt og drikke. Kurset avsluttes med en liten fest for  

deltakerne, husflidsquiz og utstilling med foresatte som inviterte gjester. 

Velkommen til ei flott uke på en vakker og idyllisk plass! 
. 
Arrangør:  Lillehammer husflidslag       Alder: 8-13 år (3.—7. trinn)  

Uke/tid:  Uke 25,   mandag-fredag kl. 09.00-15.00  

Oppmøte:  Parkeringsplassen på Fakkelgården (nedenfor Høgskolen i    

Lillehammer). Barna hentes der kl. 09.00, og de blir fulgt tilbake ved     

dagens slutt. 

Pris: 1.200 for medlemmer i Lillehammer husflidslag, andre 1.500.     

Medlemskap koster kr. 100 i året. Foresatte melder inn barna sine på 

www.husfliden.no. Alle materialer og maten vi lager er inkl. Alle arbeider 

barna lager får de med hjem. 

Kontakt: Anne Guri Isum   Telefon:  992 93 387 

E-post:  aguriisum@gmail.com     Hjemmeside:   www.husflid.no/lillehammer 

Påmelding: Eget skjema lastes ned fra www.husflid.no/lillehammer, kan 

sendes pr. e-post ved vansker med nedlasting.  

Merk: Sundgården ligger like ved Lågen og har mange planter som skal 

vokse i fred. Barna må kunne forholde seg til regler om lek og bruk av 

området. Barna må ha med klær for all slags vær.  



Dette er et forkurs til aspirant-opplegget i skolekorpsene i byen. Det vil 
bli opplæring på kornett, baryton og klarinett. Det vil være en fin blan-
ding av fellesaktiviteter og gruppeaktiviteter i løpet av uka. Målet er å 
få et innblikk i hva det er å spille et instrument– og kanskje tirre lysten 
til å fortsette i et av korpsene til høsten. Midt på dagen vil det bli andre 
aktiviteter som bading på Jorekstad (en dag), grilling (en dag), ballspill 
m.m. Uka avsluttes med konsert på fredag kl. 14.00. Så er du nysgjerrig 
på hvordan det er å spille et instrument– er dette kurset for deg. 

 

Arrangør: Lillehammer kulturskole i samarbeid med skolekorpsene i 

byen.   

Alder: 8-10 år 

Uke:  32 (8. august-12. august) 

Tid: Mandag-fredag  kl. 08.00-16.00 

Barna kan komme fra kl. 08.00, undervisningen starter kl. 09.00 

Oppmøte: Jørstadmoen barneskole 

Pris: 500 
 

Kontaktperson:  Anne Mette Mauseth    Tlf: 61 05 08 82/ 916 97 430 
 

E-post:  anne.mette.mauseth@lillehammer.kommune.no 

Påmelding: Via kommunens hjemmeside 

www.lillehammer.kommune.no/soeknadsskjema.187754.no.html  

Innen 15. juni 

Merk: Mat er inkludert I prisen, men hvis man vil spise frokost før  

undervisningen starter må man ha med matpakke. Instrumenter låner 

barna av kulturskolen. 

 

SOMMERBLÅS 



 
Velkommen til morsomme fotballdager på Stampesletta. Nytt i år er at 
det arrangeres en aktivitetsdag i uka.  
 

Arrangør: LFKF og LFK  

Alder: 7-12 år ?? 

Uke: 25 

Tid: Mandag - torsdag kl. 09.00-15.00   

Oppmøte: Stampesletta  

Pris: 1.256, kr. 2.087 for både uke 25 og 33 

Kontakt: Guro Brandtzæg eller Jan-Børge Kvamme  

Tlf: 415 58 639 (Guro)   905 51 417 (Jan-Børge)  

E-post: dagligleder@lillehammerfk.no  

Hjemmeside:  www.lillehammerfk.no  

Påmelding:  Påmelding via vår hjemmeside www.lillehammerfk.no 

Merk: Alle må ha med fotball, fotballsko, leggskinner, drikkeflaske og 

klær etter vær. Deltakerne vil få t-skjorte og sekk/bag.  

 

 

 LKFK/LFK TINE FOTBALLSKOLE 

mailto:dagligleder@lillehammerfk.no
http://www.lillehammerfk.no


Velkommen til morsomme fotballdager på Stampesletta. Nytt i år er at 
det arrangeres en aktivitetsdag i uka.  I uke 33 kan du velge om du vil gå 
fire eller fem dager.  
 

Arrangør: LFKF og LFK  

Alder: 7-12 år ?? 

Uke: 33 

Tid: Mandag - torsdag kl. 09.00-15.00,   mandag - fredag 09.00-15.00 

Oppmøte: Stampesletta  

Pris: 1.256 (5 dager), 1.048 (4 dager), kr. 2087 for uke 25 og 33 

Kontakt: Guro Brandtzæg eller Jan-Børge Kvamme  

Tlf: 415 58 639 (Guro)   905 51 417 (Jan-Børge)  

E-post: dagligleder@lillehammerfk.no  

Hjemmeside:  www.lillehammerfk.no  

Påmelding:  Påmelding via vår hjemmeside www.lillehammerfk.no 

Merk: Alle må ha med fotball, fotballsko, leggskinner, drikkeflaske og 

klær etter vær. Deltakerne vil få t-skjorte og sekk/bag.  

 

 LFK/LKFK TINE FOTBALLSKOLE 

mailto:dagligleder@lillehammerfk.no
http://www.lillehammerfk.no


GÅRDS– OG AKTIVITETSFERIE 

På Øvre Rønningen gård i Gausdal kan du som er mellom 9 og 13 år få 
oppleve en uke fylt med morsomme aktiviteter, massevis av søte og snille 
dyr, nye vennskap og mye moro! Gårdsferie passer for både jenter og 
gutter og du vil få oppleve en uke som skaper minner for livet! Uka er fylt 
med aktiviteter som: Fjøsstell hos sauene og lammene, mating og kos 
med hester, hunder, katter, høns og griser. Kanopadling i vakre fjellvann, 
fisking og bålkos på fjellet. Bading i kulper rett ved gården, klatring og 
rappellering, ridning og ponnikjøring.  
 

Arrangør: Øvre Rønning gård  

Alder: 9-13 år                                    

Uke: 25, 26, 31 og 32 

Tid: Ukesopphold som starter mandager kl. 09.00 og varer til fredager  

kl. 16.00. Mulighet for å levere søndag og hente senere på fredag.  

Ukesopphold med overnatting. 

Oppmøte:  Øvre Rønningen gård, Rønningsvegen 11, 2653 Vestre  

Gausdal.  

Pris: 4.800, dette inkluderer kost og losji hele uka pluss aktiviteter.  

25% søskenrabatt, 25% for påmelding før 1. mai. 

Kontaktperson: Ingvild Johanne Aarhus   Tlf: 405 52 401 

E-post: ingvild_aarhus@hotmail.com  Hjemmeside: www.gardsdraumen.com 

Påmelding: På telefon eller e-post. Siste frist for påmelding er 7. juni.  



VANNSPRUT  

Lillehammer vannskiklubb arrangerer aktivitetsuker med vannski, bading 
og lek. Sikkerhet på, ved og i sjøen er en viktig del av jobben vi gjør så 
det blir også tilbudt litt opplæring i førstehjelp, hvordan oppføre seg på 
vannet og i båt, bruk av redningsvest.  
 

Arrangør: Lillehammer Vannskiklubb  

Alder: 9-15 år 

Uke:  25, 26, 32 og 33  

Tid: Mandag-fredag  kl. 09.00-15.00 (Vi er tilstede 08.00-16.00) 

Fremmøte: Lillehammer Vannskiklubb– Vannsportsenteret v/

Lillehammer Renseanlegg 

Pris: 2.000 for ikke-medlemmer, 1.800 for medlemmer 
 

Kontaktperson:  Vibeke Bruun de Neergaard   Tlf: 986 08 641 
 

E-post:  lvsk1981@gmail.com 

Facebook: Lillehammer Vannskiklubb– Vannsportsenter 

Påmelding:  På e-post med navn, adresse, fødselsdato til deltaker, tlf til 

foresatte. Påmeldingen bekreftes når betaling er registrert.  

Merk betalingen med barnets navn og uke det skal delta. Frist for  

påmelding og betaling er 6. juni. 

Merk: Deltakerne må ha med tøy etter været, badetøy, håndkle og gjer-
ne et teppe. Vi tilbyr drikke og frukt hver dag, grilling på fredag. Ha med 
matpakke mandag-torsdag.  Om barnet har allergier så send med egne 
medisiner opplys om dette ved oppstart. Vi har førstehjelpsutstyr.  
Det settes et minimum på 10 deltakere for gjennomføring av uken, om 
ønskelig kan deltaker overføres til annen uke. Vi tar også forbehold om 
flom. Avmelding senere enn 2 uker før straffes med 50% av avgiften. Ved 
avlysning returneres hele beløpet.  
 



 

AKTIV FERIE 

Velkommen til en aktiv ferie for alle på i Nordseter fjellpark. Fjellparken ligger i 
naturskjønne omgivelser ca 15 minutter fra Lillehammer sentrum. Vi skal bli kjent 
med tur– og fritidsmuligheter i Lillehammer og bli kjent med andre familier som 
bor i byen. Aktiviteter blir leker, fellesmåltider, grilling, fisking, kanopadling, ball-
spill m.m. Ferietilbudet  er et samarbeid mellom Lillehammer kommune, Røde 
Kors og Frelsesarmeen og tilbys familier som av ulike grunner har få  
feriemuligheter. 
 

Arrangør:  Lillehammer kommune, Røde kors og Frelsesarmeen 

Alder:  Familier med ett barn må barnet være under 12 år. Familier med flere 

barn må minst ett av barna være under 12 år.  

Uke: 31 (1.-4. august) og uke 32 (8.-11. august) 

Pris: Både oppholdet og reisen er gratis 

Kontakt: Beata Almasi    Tlf: 917 08 928  

E-post: Beata.Almasi@lillehammer.kommune.no                                              

Hjemmeside:  www.lillehammer.kommune.no  

Påmelding: Påmeldingsskjema finner du i kommunens servicetorg og på kommu-
nens hjemmeside www.lillehammer.kommune.no. Frist 31. mai 

Merk: Feriegjestene vil bli innkvartert i en storhytte, og alle familiene  
innkvarteres på egne rom. Det er plass til 24 gjester i uka. Det blir frivillige fra  
Røde kors og Frelsesarmeen til stede som bistår familiene.  

Arrangementet er rusfritt 

 
 

 



Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien 

strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familie-

ne. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende 

tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferieopp-

holdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. For Røde 

Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får fami-

lien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner. Ferie 

for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs uansett 

vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktivite-

ter. I tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen ferieturer 

for barn og ungdom opp til 18 år. For familier i Oppland er det Merket i 

Valdres som er feriested. 

Arrangør:  Røde kors 

Uke: 9 og 26  

Pris: Selve oppholdet er gratis, deltagerne dekker selv transport t/r  

feriested (eller til fellesbuss)  

E-post: ferieforalle@redcross.no 

Hjemmeside:  www.rodekors.no/ferieforalle  

Mrk: Vi gjør oppmerksom på at familiene ikke kan søke direkte på  
oppholdene selv, men at dette må gjøres i samarbeid med offentlige  
instanser eller lokalt Røde Kors. Offentlige instanser kan være blant  
annet sosialtjeneste, barnevernstjeneste, flyktningetjeneste, NAV eller 
helsesøster. Ansatte i disse instansene er ofte i kontakt med mennesker 
i sårbare og utsatte situasjoner, og vil kunne bistå potensielle deltakere 
til å søke på Ferie for alle oppholdene.  

 

FERIE FOR ALLE 

http://www.rodekors.no/ferieforalle


Dette skal bli sommerens store høydepunkt. Opplevelser som klatreskole, 
padling, bading, naturstier og klatring både inne og ute vil stå på menyen.  
Dette bør du ikke gå glipp av! Tyrili Klatring ønsker deg mellom 1.-7. klasse 
velkommen til vertikale utfordringer og andre luftige opplevelser.  
 

Arrangør:  Tyrili Klatring  

Alder: 1. – 7. klasse  

Uke: 25 og 33 

Tid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30  

Oppmøte: Tyrili Klatring  

Pris: 2.300 

Kontakt: Rune Osvold    Tlf: 950 57 909  

E-post: klatring@tyrili.no    Hjemmeside:  www.tyriliklatring.no  

Påmelding: Påmelding sendes pr. e-post til  klatring@tyrili.no med følgende 
info: ønsket uke, barnets navn og alder, navn på en foresatt, telefon og mail-
adresse. Påmeldingsfrist 1. juni.   
NB!  Begrenset antall plasser.  

Merk: NB! Ha med mat og drikke og to matpakker hver dag bortsett fra  
fredag hvor vi avslutter med grilling. Ha med klær og sko for å være ute i all 
slags vær: Klatretøy, regntøy og badetøy – alle dager 

 
 

 

 

TYRILI KLATRE– OG FRILUFTSCAMP 

mailto:klatring@tyrili.no


På freestyle dancecamp får du lære om blant annet dansestilene freestyle/

discojazz, slowdans, discodans, showdans og dansestiler med ”høy  

glamfaktor”. Vi skal danse og ha det moro, og lære litt om sminking og  

kostymer . Dansefilmkino og discotek kan det også være at vi arrangerer i vårt 

koselige dansestudio sentralt i Storgata Vi kommer også til å ha  

uteaktiviteter dersom været tillater det. En detaljert timeplan vil sendes ut i 

god tid til påmeldte deltakere. Vi avslutter med en danseforestilling på fredag 

for foreldre og søsken. 

Arrangør: Dansehuset Lillehammer    Alder: 3.—7. klasse 

Uke:  33   Tid: Mandag-fredag  kl. 09.00-15.00 

Oppmøte: Dansehuset Lillehammer, Storgata 61 (3.etg),  

2609 Lillehammer 

Pris: 1.800 pr. uke inkl. t-skjorte. Frukt og drikke hver dag 
 

Kontaktperson:  Kari Louise Hovland   Tlf: 957 61 868 
 

E-post:  post@dansehuset-lillehammer.no 

Påmelding: Påmelding og betaling skjer via https://www.deltager.no/
freestyle_dancecamp_15082016 i perioden 13.5 - 3.6.2016 (OBS! Linken er 
ikke aktiv før 13/5)  
Merk: Alle må ha på seg klær som er gode å danse/være i aktivitet  
i, innesko og mat til hele dagen. Det blir server frukt og saft/juice hver dag. 
Maks antall deltakere er 15, og det er første mann til mølla som gjelder.  
 

FREESTYLE DANCECAMP 

https://www.deltager.no/freestyle_dancecamp_15082016
https://www.deltager.no/freestyle_dancecamp_15082016


Lillehammer bibliotek inviterer barn i grunnskolen til å delta. Les i sommer 
og fyll ut Sommerles lesekort når du har lest fem bøker. Alle bøker teller! 
Bok, ebok, lydbok eller tegneserie. Lever så mange lesekort du vil. Hver 
kort premieres med et lesearmbånd. Alle som deltar blir invitert til fest i 
september.  

 

Arrangør: Lillehammer bibliotek  

Alder: 1.-7. trinn  

Uke/tid: 1. juni—1. september  

Pris: Gratis 

Kontakt: Hege Gjerdbakken   Tlf: 61 24 71 40  

E-post: hege.gjerdbakken@lillehammer.kommune.no 

Hjemmeside:  www.lillehammer.folkebibl.no 

 

LES I SOMMER 



 

 

MUSIKALKURS 

 

Vil du lære å spille teater, synge og danse på en gang? Da er dette kurset 

perfekt for deg. Du trenger ikke å ha noe erfaring fra før. Alle nivåer er  

velkomne, og kurset blir tilrettelagt ut i fra gruppen. Du vil jobbe med ulike 

scener og sang/ dansenumre fra musikaler som Jungelboken, Annie,  

Løvenes Konge, Mathilda med mer. Siste dag av kursuken inviterer vi til en 

liten visning kl.16.00 på Plan B.  

Caroline Støyva Eriksen er kursholder. Hun er utdannet fra Bårdar  

Akademiet, NISS og Complete Vocal Institute i København. Caroline jobber 

som musikalartist og instruktør i Oslo. For tiden er hun bl.a. regissør og  

koreograf for 80 barn og ungdom i forestillingen High School Musikal.  

Hun er opptatt av at alle skal føle seg trygge og sett i gruppa. Læring  

gjennom lek og moro er hennes filosofi. Caroline er også sertifisert  

latteryogainstruktør.  

Arrangør: Caroline Støyva Eriksen  

Alder: 8-18 år 

Uke:  32 og 33, mandag-fredag kl. 08.00-15.00 

Oppmøte: Plan B 

Pris: 2.000 
 

Kontaktperson:  Caroline Støyva Eriksen  Tlf: 995 40 592 
 

E-post:  post@carolinestoyva.com 

Påmelding: Send e-post eller ring innen 1. juni. Merk med musikalkurs  

Merk: Alle deltakerne må ta med treningstøy pluss mat og drikke til hele 

dagen. Ta også med en perm til noter og penal.  

 



SOMMERFERIETILBUD 

Velkommen til sommerleirene på Livoll. Denne sommeren arrangeres det to ulike 

leirer: På sommerleiren i juni blir det blant annet bruskasseklatring, vannsklie,  

bibelfortellinger, lek og moro. 

På Liv og Lek leiren i august blir det bruskasseklatring, bibelfortellinger, bålkos, en 

overnatting ute, tur og mye liv og lek! Selv om det blir en del friluftsliv på denne 

leiren, trenger du ikke være veldig sprek for å delta. Her er det rom for alle! 

Arrangør: Norsk Luthersk Misjonssamband, region Øst  

Alder: sommerleir: 4 år t.o.m. 4. klasse. LL- leir: 5.-10. klasse  

Uke:  Sommerleir: mandag 20. juni- onsdag 22. juni.  

     LL-leir : mandag 15. august –torsdag 18.august 

Oppmøte: Livoll Ungdomssenter, v/Gålå i Sør Fron  

Pris: Sommerleir: kr. 500 LL-leir: kr. 750  

Begge prisene er inkludert mat, overnatting og aktiviteter.  

Kontaktperson: Inger Melbø Strangstad   Tlf: 996 14 642  
 

E-post:  istrangstad@nlm.no     Facebook: Du finner Livollen på Facebook 

Påmelding: www.nlm.no/leir eller ta kontakt med Inger Strangstad innen en uke 

før leirstart. 

Merk: Program for begge leirene finner du på: www.nlm.no/leir   

På sommerleiren er det lov å ha med seg en voksen hvis barna ikke ønsker å reise 

alene. De voksne betaler det samme som barna.  



 
Latteryoga for barn og foresatte er en perfekt aktivitet som voksne og 
barn kan gjøre sammen. Mange voksne har mistet evnen til å le og ha 
det gøy. Dette kurset passer for de som vil finne tilbake til barnet i seg 
sammen med sine egne barn. Og for barn som ønsker å le og ha  
kvalitetstid med sine nærmeste voksenpersoner.  

Latteryoga er et unikt konsept hvor hvem som helst kan le uten grunn, 

og uten bruk av humor, vitser og komedie. Ved bruk av øyekontakt og 

barnslig lek initierer vi latter i en gruppe.  Grunnen til at det heter  

latteryoga er fordi vi kombinerer latterøvelser med yogapust. Dette gir 

mer oksygen til kroppen og hjernen, som gir en følelse av økt energi og 

god helse. Konseptet baserer seg på at hjernen ikke kan skille mellom 

falsk og ekte latter. Dette er vitenskapelig bevist , og man vil få de samme 

helsefordelene uansett. Det ble startet i Mubai i 1995 av Doktor Madan 

Kataria. I dag finnes det over 10 000  latterklubber over hele verden.  
 

Arrangør: Caroline Støyva Eriksen 

Alder: 6 år og oppover 

Uke:  32 og 33 mandag—torsdag kl. 16.00-17.00 

Oppmøte: Plan B 

Pris: 1.000 pr. familie 
 

Kontaktperson:  Caroline Støyva Eriksen  Tlf: 995 40 592 
 

E-post:  post@carolinestoyva.com 

Påmelding: Pr. e-post eller telefon. Frist 1. juni. Merk med latteryoga 

Merk: Ha på bevegelige klær 

 

 LATTERYOGAKURS 



FRILUFTSSKOLEN 

Vår populære friluftsskole på Krokbua dobler kapasiteten i år, med tilbud i uke 25 

eller uke 26.  Friluftsskolen lærer barn sunn omgang med bål, kniv og kano. Det 

blir plass til omtrent 16 deltakere per uke. 

 

Arrangør: Barnas Turlag Lillehammer, DNT Lillehammer 

Alder: Barn og ungdom 

Uke:  25 og 26 kl. 08.00-16.00 

Tlf: 913 20 389 
 

E-post: lillehammer@turistforeningen.no 

Påmelding: https://lillehammer.dnt.no 

Merk: Den som melder seg på først, får først plass  

 

 


