
Hvorfor en senioruke?  
Oppmerksomheten rundt det som har med eldre å gjøre har vært stor det siste halve 

året. Det er tydelig at dette er noe som engasjerer, og grunnen er ganske enkel: Dette 

berører dagliglivet for mange av Lillehammers innbyggere på en direkte og svært  

konkret måte. Her er det ikke snakk om et tema som en slipper å forholde seg til, nei, 

det er noe som griper aktivt inn i livet til svært mange. FN har vedtatt at det skal være en 

internasjonal eldredag hvert år den 1. oktober. I år faller denne dagen på en lørdag.  

Seniorrådet fant ut at vi ville bruke dagene før den første oktober til å belyse forskjellige 

tema som vi tror vil interessere og være nyttige for forskjellige grupper av Lillehammers 

innbyggere og kanskje spesielt  de av oss som nærmer oss senioralderen. Vi har derfor 

laget et program som både vil være noe for enhver smak, og som kan være til glede og 

nytte. 

Det hadde ikke vært mulig å få til dette uten et samarbeid med mange gode krefter:  

Lillehammer Frivilligsentral, Lillehammer kino, Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer 

bibliotek, Kulturhuset Banken og Kultur og fritid, kommunens eldreomsorg, og mange 

frivillige som har stilt seg positive til å være med og gi Senioruka et godt og mangfoldig 

innhold.  

Vel møtt til en spennende uke!  

Arne Norborg, leder Lillehammer seniorråd. 

MANDAG 26. SEPTEMBER 

Kl. 11.00 Frivilligsentralen 25 år 

Kl. 13.00 Astrid Nøkleby Heiberg  

 

TIRSDAG 27. SEPTEMBER  

Kl. 11.00 Barnehager møter seniorer 

Kl. 13.00 Nettvett for seniorer 

Kl. 18.00 Miljø og demens 

 

ONSDAG 28. SEPTEMBER 

Kl. 12.00 Mitt liv med mat og musikk 

KL. 18.00 Kino med barnebarn 

Kl. 20.30 Kongens Nei 

TORSDAG 29. SEPTEMBER 

Kl. 13.00 Lillehammer Kunstmuseum 

Kl. 18.00 Lillehammer kulturskole og  

                 Vingrom Seniorkor 

FREDAG 30. SEPTEMBER 

Kl. 12.00 Framtidsfullmakter, arv og  

                 testamente. Tone Ljoså. 

 

LØRDAG 1. OKTOBER 

Kl. 11.00 Utstillinger og presentasjoner 

KL. 12.00 Kulturkveik, Inge Eidsvåg og  

     Camilla Granlien 



Mandag 26. september 

Lillehammer Frivilligsentral fyller 25 år. Bursdagsfest med kaffe og kaker.  

Sted: Frivilligsentralen, Kirkegata 53 Tid: Kl. 11.00  Fri entré 

Jubileumstale ved Astrid Nøkleby Heiberg. Lillehammer Frivilligsentral har invitert Astrid-

Nøkleby Heiberg til å holde festtale. Nøkleby Heiberg har inntil i år vært  

statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet. Hun er en frisk og uredd talskvinne for  

frivillighet og for eldres rettigheter. Salg av Frivilligsentralens jubileumsbok. 

Sted: Kulturhuset Banken Tid: Kl. 13.00   Fri entré 

Tirsdag 27. september 

Barnehager møter seniorer. Generasjonssangbarnehagene får sitt sertifiseringsbevis på et 

demensvennlig samfunn av ordfører Espen Granberg Johnsen. 

Sted: Sigrid Undsets plass  Tid: Kl. 11.00 Fri entré 

Nettvett for seniorer. Janne Aasebø Johnsen er forfatter og lærer og har skrevet bok om  

Redd Barnas nettvettregler.  Alle generasjoner er nå på nettet, og også seniorer kan ha mye å 

lære om hvordan man skal bruke sosiale medier. 

Sted: Frivilligsentralen, Kirkegata 53 Tid: Kl. 13.00-14.30  Fri entré 

Miljø og demens. Lillehammer er en foregangskommune i utviklingen av  

miljøbehandlingsformer i samarbeid med personer med demens og deres nettverk. Denne 

kvelden vil vi få mulighet til å bli bedre kjent med dette viktige arbeidet. Ruth Elisabeth Engøy 

Solberg, Harald Sveum m.fl. 

Sted: Lillehammer bibliotek  Tid: Kl. 18.00  Fri entré 

Onsdag 28. september 

Mitt liv med mat og musikk. Sjur Magnus er en høyt skattet musikkformidler i  

Lillehammer. Ved siden av sin interesse for musikk har han også personlige erfaringer med 

matens betydning. Magnus vil kåsere rundt temaet musikk og mat.  

Sted: Kulturhuset Banken, Holbøsalen  Tid: Kl. 12.00-13.30 Fri entré 

Ta med barnebarna på kino. Besteforeldre i følge med barnebarn går gratis på filmen Gilberts 

grusomme hevn.  

Sted: Lillehammer kino  Tid: Kl. 18.00  Pris: Barn kr. 85, besteforeldre gratis 

Kongens Nei. Lillehammer kino anbefaler spesielt filmen Kongens Nei i senioruka. 

Sted: Lillehammer kino  Tid: Kl. 18.00 og 20.30  Pris: Kr. 85 (honnørbillett) 

Torsdag 29. september 

Kunstopplevelser i Lillehammer Kunstmuseum. Mange har kanskje hatt en stor interesse 

for kunst, men aldri selv fått sjansen til å prøve seg med malerpenselen siden  

skoledagene. Kunstmuseet tilbyr en dag med omvisning og deretter mulighet til å prøve 

seg i maleverkestedet.  Det serveres kaffe/te og kaker til deltakerne. 

Max. 30 personer, påmelding til e-post:  liv.stubstad@lillehammerartmuseum.com 

eller telefon 976 76 411 innen torsdag 22. september 

Sted: Lillehammer kunstmuseum  Tid: Kl. 13.00-15.00  Fri entré 

Konsert med Lillehammer kulturskole og Vingrom seniorkor. Velkommen til en konsert 

der flere generasjoner underholder– en skikkelig familieforestilling! 

Sted: Kulturhuset Banken, Festsalen  Tid: Kl. 18.00  Fri entré 

Fredag 30. september 

Framtiden– har du tenkt på den? Mange av oss har tenkt at vi burde ordne opp med en 

del viktige ting mens vi ennå har mulighet til det. Ofte kommer spørsmålet opp om hva 

som skjer om en ikke lenger kan ta vare på egne interesser, eller hvordan arvinger skal 

forholde seg om det ikke finnes noe nedskrevet i et testamente. Vi har en forpliktelse 

overfor oss selv og våre etterkommere til å gjøre det vi kan for å unngå uklarheter når 

den tid kommer.  

Advokat Tone Ljoså vil snakke om framtidsfullmakter, arv og testamente.  

Sted: Kulturhuset Banken, Holbøsalen  Tid: Kl. 12.00-14.00 Fri entré 

Lørdag 1. oktober FNs internasjonale eldredag feires i Kulturhuset Banken 

Kl. 11.00-12.00 Utstillinger og presentasjoner*. En rekke foreninger og  

   virksomheter vil ha utstillinger og presentere sin virksomhet. 

 

Kl. 12.00-13.15 Kulturkveik: Kommer visdom med alderen?  

   Inge Eidsvåg kåserer over temaet og folkesangeren Camilla   

   Granlien har musikalske innslag.  

 

Kl. 13.30-15.00 Utstillinger og presentasjoner fortsetter. 

 

*Bl.a. Elixia, brannvesenet, Elsikkerhet Norge, Enklere Liv, pensjonistforeninger, Hørselsforeningen,  Seniorbo,  

Slekt og data/Oppland, Lhmr Frivilligsentral 


