
SOMMERFERIE 2018

Tilbud ti l  barn og unge i  Lil lehammer kommune i  skolenes  
sommerferie  2018.

Denne brosjyren viser informasjon som er meldt inn til 
Kultur og fritid i Lillehammer kommune før 1. april 

2018. Det kan derfor hende det finnes tilbud som ikke 
vises i denne oversikten. Lillehammer kommune har 

også noen tilbud i egen regi, disse står fremst i brosjyren.



MER INFORMASJON 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Hege Gjerdbakken 
Tlf.: 61247140 
E-post: hege.gjerdbakken@lillehammer.kommune.no 
www.lillehammerbibliotek.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på sommerles.no eller på biblioteket. 
GRATIS. 

SOMMERLES 2018
L I L L E H A M M E R  B I B L I O T E K  ( L I L L E H A M M E R  K O M M U N E )

Delta i Norges største og kuleste sommerlesekampanje på sommerles.no! 
Lillehammer bibliotek inviterer barn i grunnskolen til den digitale 
lesekampanjen Sommerles. 

Dette er en nasjonal lesekampanje for 1.-7. trinn som varer fra 1. juni 
til 31. august. 

På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule 
premier og lesetips, lese den eksklusive sommerlesfortellingen, løse 
oppgaver og følge med på hva vennene dine leser! Har du ikke nettilgang, kan 
du likevel delta med et vanlig lesepass. Da er det bare å stikke innom biblioteket 
for å få hjelp med det. 

Følg med på sommerles.no når tiden nærmer seg. Alle som deltar blir invitert til 
fest i september. 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Onsdag 27. juni kl. 10-17. 
Tilbudet er for barn i Lillehammer 
kommune som går på 5-7. trinn. 
Oppmøte på Lillehammer skysstasjon. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Beata Almasi 
Tlf.: 91708928 
E-post: beata.almasi@lillehammer. 
kommune.no 
facebook.com/61gradernordklubben 

Påmelding og pris 
Påmelding på mail eller telefon innen 
18. juni - førstemann til mølla. 
GRATIS. 

GRATIS BADELANDTUR TIL TOTENBADET
6 1  G R A D E R  N O R D - K L U B B E N  ( L I L L E H A M M E R  K O M M U N E )

61 grader nord-klubben skal besøke Totenbadet i sommerferien. 

Vi kjører egen buss til og fra Lillehammer skysstasjon og ungene får mat 
før vi reiser tilbake til Lillehammer. Det blir med 4 voksne fra 61 grader nord- 
klubben. 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Uke 26 (25.-29.06) 
Klokkeslett vil variere gjennom uka, 
avhengig av de ulike aktivitetene.  
For ungdom mellom 13 og 19 år. 
Oppmøte Plan B, Anders Sandvigsgate 
60. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Thea Dessen 
Tlf.: 48199046 
E-post: thea.dessen@lillehammer. 
kommune.no 
facebook.com/PlanBLillehammer 

Påmelding og pris 
Påmelding via facebook eller SMS - 
husk å meld på med fullt navn, alder og 
kontaktinformasjon til 
foresatte. GRATIS. 

GRATIS FERIETILBUD FOR UNGDOM
U N G D O M S K U L T U R H U S E T  P L A N  B  ( L I L L E H A M M E R  
K O M M U N E )

Mandag 25 juni til og med fredag 29 juni tilbyr Ungdomskulturhuset Plan 
B gratis og morsomme aktiviteter for ungdom i alderen 13-19 år. 

Vi bruker både lokalområdet, Plan B og naturen - og ikke minst skal vi på 
den årlige turen til Tusenfryd. Har du lyst til å være med på aktiviteter som for 
eksempel kino, bading, stisykling, Tusenfryd, leker og konkurranser og masse 
annet gøy er denne ferieuken noe for deg.  

Alt er gratis, og vi ordner også med transport, mat og drikke. Det er et populært 
ferietilbud, så her gjelder det å melde seg på raskt for å sikre seg plass. 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Uke 32 (6.-10.08) og 33 (13.-17.08). 
Kl. 09-15 mandag-fredag + visning 
fredag kl. 16. 
For deltakere i alderen 8-18 år. Det blir 
satt opp aldersdelte grupper etter antall 
påmeldte - sannsynligvis fordelt på de 
to ukene. Nærmere informasjon 
kommer til påmeldte. 
Oppmøte Plan B i Anders Sandvigsgate 
60. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Thea Dessen 
Tlf.: 48199046 
E-post: thea.dessen@lillehammer. 
kommune.no 
facebook.com/PlanBLillehammer 

Påmelding og pris 
Påmelding via facebook eller SMS innen 
1. juli - meld på med fullt navn, alder, 
kontaktinformasjon til foresatte og 
hvilken uke du helst vil delta. GRATIS. 

MUSIKALKURS
U N G D O M S K U L T U R H U S E T  P L A N  B ,  U F O  -  U N G  
I  L I L L E H A M M E R ,  Ø Y E R  O G  G A U S D A L  O G  
I N S T R U K T Ø R E N E

Har du lyst til å stå på scenen og spille teater, synge og danse? I sommer har du 
sjansen! Om du har liten eller ingen erfaring fra før av spiller ingen rolle. Du vil 
lære fort sammen med andre som har like interesser som deg. 

Carol Kvande er med som sanglærer og Caroline Støyva Eriksen skal ha danse- 
og teaterdelen. Begge instruktørene er utøvende musikalartister, og er ivrige 
etter å dele sin kunnskap med deg. Hensikten med kurset er å gi deltakerne et 
godt faglig innhold samtidig som de føler seg ivaretatt i et trygt, stimulerende 
og sosialt miljø. Og selvsagt skal vi ha det mest mulig gøy, og kanskje får du en 
ny venn eller to? 

Vi avslutter uken med en visning hvor du kan invitere venner og familie - bli 
med på verdens beste sommerferieuke! 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Uke 32 (mandag 6. - torsdag 9. august) 
Klokkeslett og mer informasjon 
kommer til deltakerne. 
Tilbudet er for barnefamilier bosatt i 
Lillehammer kommune. Familien må 
ha minst ett barn under 12 år for å 
kunne få plass.  
Oppmøte på Lillehammer skysstasjon. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Ane Solstuen 
Tlf.: 48205665 
E-post: ane.solstuen@lillehammer. 
kommune.no 

Påmelding og pris 
Søk innen 31. 05.18. Søknadsskjema og 
mer informasjon ligger på 
www.lillehammer.kommune.no/ 
ferietilbud og på kommunens 
servicetorg. GRATIS. 

AKTIV FERIE FOR ALLE 2018
K U L T U R  O G  F R I T I D  ( L I L L E H A M M E R  K O M M U N E )

"Aktiv ferie for alle" er et gratis ferieopphold for barnefamilier uten andre 
feriemuligheter. I år er ferieoppholdet på Hornsjø Høyfjellshotell i vakre 
Øyerfjellet. Deltakerne får mulighet til å bli bedre kjent med natur og friluftsliv, 
til å bli kjent med andre familier som bor i Lillehammer og til å delta i ulike 
aktiveter som bading, båttur, fottur i fjellet, spill og lek. I tillegg serverer hotellet 
mye god mat og det blir god tid til å være sammen med familien. 



MER INFORMASJON 

Kontaktinformasjon 
Kontakt: Oppland Røde Kors 
Tlf.: 22054000 
E-post: dk.oppland@redcross.no 
www.rodekors.no/tilbudene/ 
ferie-for-alle 

Påmelding og pris 
Påmelding via hjelpeapparatet. Bruk 
digitalt påmeldingsskjema: 
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runti 
me/Form/Feire__For__Alle__Form/ 
GRATIS. 

FERIE FOR ALLE
R Ø D E  K O R S

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barnefamilier som har levd 
med svak økonomi over tid, som har minst ett barn i alderen 6-13 år og 
står uten andre ferietilbud. Ferie for alle arrangeres flere steder i 
landet. I Oppland arrangeres det et eget opphold for de som er bosatt i 
Oppland på Røde Kors senteret "Merket" i Valdres, med morsomme 
aktiviteter ute og inne. Ferieoppholdet foregår sammen med frivillige 
fra Røde Kors. Familiene bor på hytter eller egne rom. Oppholdet med 
aktiviteter og måltider er gratis. 

Påmelding skjer via hjelpeapparatet. Lærere, helsesøster, barnehagens 
ansatte, NAV, frivillige i Røde Kors og andre som jobber tett på 
familier i målgruppa kan søke på vegne av aktuelle familier. 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Hver mandag (året gjennom) kl. 18.00 
For deltakere i alle aldere. 
Oppmøte Søre Ål bo- og 
servicesenter. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Johnny Holmbakken 
Tlf.: 90893874 
E-post: johnny.holmbakken@gmail.com 
www.bridge.no/449 

Påmelding og pris 
Påmelding ved frammøte. 
Kr. 50 pr. kveld (kr. 80 for voksne). Ta 
kontakt ved behov for gratis deltakelse. 

BRIDGE
L I L L E H A M M E R   B R I D G E K L U B B

Bridge er spennende, utfordrende og sosialt. Bridge er lett å lære, men man blir 
aldri utlært. 

Bridge kan praktiseres på alle nivå, i alle aldre, fra kveldskos på påskefjellet, til 
internasjonale mesterskap. Alle kan spille mot hverandre og ha like stor glede 
av spillet. 



MER INFORMASJON 

Noen av aktivitetene er avhengige av 
godt vær, og planene kan derfor 
endres. Avslutning på fredag der barna 
har rideoppvisning/skuespill til 
fremvisning for foreldrene. Varme 
griller for egengrilling på avslutningen. 
Gratis kaffe til foreldrene. 

Ta med mat, drikke og 
badetøy/håndkle. Husk også klær etter 
været, og ta gjerne med eget kostyme 
eller cowboyutstyr om ønskelig.  

Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06) og 33 (13.-17.08). 
Mandag-fredag, fleksibel levering fra 
07-09 og hentetid 15-16. 
Tilrettelagt for barn i barneskolealder - 
med mulighet for litt eldre barn også. 
Oppmøte i Cowboybyen på Vingnes, 
Ravnumsvegen 4 (skiltes). 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Charita/Svein Arne 
Andersen 
Tlf.: 99579001 
E-post: sveinarneandersen@gmail.com 
www.tombstone-city.com 

Påmelding og pris 
Bindende påmelding på e-post, 
førstemann til mølla. Begrenset antall 
plasser. Påmeldingen må 
inneholde barnets og foresattes navn, 
adresse og telefonnummer hvor 
foresatte kan treffes på på dagtid. 
Kr. 1500 pr. uke inkl. lærbelte, DVD- 
film, smykke, bakevarer, halstørke 
etc. Barna får også t-skjorte med 
Tombstone Sheriffstjerne. 

Må betales kontant første dag, vi har 
ikke terminal.  

SOMMERENS MORSOMSTE UKE
C O W B O Y B Y E N  P Å  V I N G N E S

Vi skal lage egen cowboyfilm (skuespill) som spilles inn på dvd som barna får med 
seg hjem, båttur på Mjøsa for å fiske, bading i oppvarmet basseng, (alle får låne 
vester av oss). Lage lærbelter med egne figurer på, gullgraving hvor du tar med 
”gullet” til smeden hvor du kan støpe ditt eget smykke eller sheriffstjerne, pil og 
bue, baking av cowboybrød, stell og kos med kanin, katter, høner, hund og hester , 
lære om hest og selvsagt ridning for alle som ønsker det, leke sheriff og banditt, 
ballspill, og noen overraskelser etter hvert.  



MER INFORMASJON 

Noe spesielt ditt barn har lyst til å gjøre? 
Vi tar gjerne i mot forslag. 
Velkommen til hyggelige dager i Engjom. 

Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06), 27 (2.-6.07), 32 
(6.-10.08) eller 33 (13.-17.08).  
Kl. 09-16 mandag-fredag. 
For barn mellom 6/7 (født i 2011) og 11 år.  
Oppmøte på Engjom i Engjomsvegen 
140, 2611 Lillehammer. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Tove Holen 
Tlf.: 48158302 
E-post: engjomfritidsgard@gmail.com 
Følg oss gjerne på facebook og 
instagram. 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post eller telefon innen 
1. juni. 
Kr. 2300 pr. barn pr. uke. Prisen 
inkluderer frokost, frukt og lunsj. 

ENGJOM FRITIDSGARD
E N G J O M S V E G E N  1 4 0 ,  2 6 1 1  L I L L E H A M M E R

Heldags aktivitetstilbud for skolebarn i alderen 6-11 år. Stell og kos med kaniner, 
høner, sauer og hunder. Lek og moro på tunet. Enkle husflidsaktiviteter. 
Skogstur. Bål ved gapahuken. En liten overraskelse i løpet av uka. 

Disse dagene lar vi tida stå litt stille og har fokus på at ungene får gode 
opplevelser med dyrene og hverandre. 



MER INFORMASJON 

Ta med matpakke og drikkeflaske hver 
dag. I tillegg trenger du fritidsklær som 
gir mulighet for god bevegelighet og 
holder deg varm på isen, f.eks. 
joggebukse og treningsjakke. Alle 
deltakere får t-skjorte. 

Når, hvem og hvor? 
Uke 32 (06.-10.08) 
Kl. 09-15 mandag-fredag. 
For 5.-10. trinn (skoleåret 2017/2018). 
Oppmøte i curlinghallen, Stampesletta. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Solveig Morten Buraas 
Tlf.: 46616843 
E-post: post@lillehammercurling.com 
www.lillehammercurling.com 

Påmelding og pris 
Påmelding på mail innen 1. juni, med 
barnets navn, fødselsår og kontaktinfo 
til foresatte. 
Kr. 1500 inkl. lån av curlingsko og kost. 

SOMMERCURLING
L I L L E H A M M E R  C U R L I N G K L U B B

Curling er en idrett som passer for alle og som det aldri er for seint å lære seg. Mange 
beskriver curling som sjakk på is. Sommercurling passer både for deg som aldri har 
prøvd før, men har lyst, og for deg som har spilt litt. Vi starter med å bli kjent med 
utstyr, isen og hverandre. I løpet av uka lærer du om lagspillet og trener på litt 
teknikk før vi avslutter med en mini curlingturnering. I tillegg til å være på isen 
kommer vi til å legge inn andre spill, leker og aktiviteter inne og ute i nærområdet. 



MER INFORMASJON 

Fotballskolen har dyktige instruktører 
og et meget godt opplegg. Vi setter 
opp en egen gruppe for keepere. I 
deltageravgiften er det inkludert: 
• Mye moro og fotballrelatert aktivitet 
hver dag mellom klokken 09.00 og 
15.00. 
• Vi serverer lunsj med drikke hver 
dag 
• Vi spiser lunsjen inne i 
Jorekstadhallen, fredag griller vi ute. 
• Hver enkelt utøver får utvalgte Tine 
produkter, T-skjorte og sekk. 

Når, hvem og hvor? 
Uke 26 (25.-29. 06) 
Kl. 09-15 mandag-fredag. 
For barn født mellom 2005 og 2011. 
Oppmøte på Jorekstad. 

Hver dag må deltagerne ta med seg 
treningsutstyr, egen fotball, innesko 
til lunsjen. Når deltager skal bade må 
han/hun ta med badetøy, håndkle og 
såpe. Det er ikke alltid vi er heldige 
med være og det er derfor viktig at 
utøverne har med tøy tilpasset været, 
f.eks regntøy når det er meldt regn og 
solkrem når det er meldt sol. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Henning Brendstuen 
Tlf: 40098480 
E-post: fotballskolen@faabergfotball.no 
www.faabergfotball.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på faabergfotball.no/ 
faaberg-tine-fotballskole. 
Kr. 1203. Ta kontakt ved behov for friplass. 

FAABERG TINE FOTBALLSKOLE
F A A B E R G  F O T B A L L

Faaberg Tine Fotballskole har vært arrangert hvert år i uken etter skoleslutt i 
sommerferien. Fotballskolen er en av innlandets største i antall deltagere, de siste 
årene har antallet vært over 300 utøvere. Faaberg Tine Fotballskole holder til på 
Jorekstad som er arenaen til Faaberg Fotball og har fem områder med kunstgress 
og gress av høy standard. Jorekstad arena ligger ved siden av Jorekstad fritidsbad, 
som deltagerne også benytter i løpet av uken.



MER INFORMASJON 

Program: 
09.00: Oppmøte/registrering alle 
dager 
09.30-11.30 Trening/aktivitet 
11.30-12.30 Lunsj 
12-30-14.45 Trening/aktivitet 
15.00: Slutt 

Alle må ha med fotball, fotballsko, 
leggskinner, drikkeflaske og klær etter 
vær. Det serveres varmmat onsdag og 
fredag. Ta med niste de andre dagene. 

Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06) og 33 (13.-17.08). 
Kl. 09-15 mandag-fredag. 
Oppmøte ved LFKs klubbhus 
ved Stampesletta. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Vegard Vikøren 
Tlf: 46842190 
E-post: vegard.vikoren@yahoo.com 
www.lillehammerfk.no 
www.lkfk.no/ 

Påmelding og pris 
Påmeldingsskjema på nettsidene. 
Pris: Kr. 1256 pr. uke eller 1880 for 
begge ukene.  

TINE FOTBALLSKOLE
L I L L E H A M M E R  F O T B A L L K L U B B  O G  L I L L E H A M M E R  
K V I N N E F O T B A L L K L U B B

Aktivitetsskoler for alle med fokus på fotball. Dyktige instruktører og lekbetont 
atmosfære!  

Instruktørene vil være spillere fra A-lag og juniorlag. Det sportslige opplegget 
ivaretas av Vegard Vikøren (B-lisens). Deltagerne vil få T-skjorte og sekk/bag! 
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Når, hvem og hvor? 
For barn fra og med 5. trinn. 
Uke 27 (02.-06.07). 
Kl. 10.00-15.00 mandag-fredag. 
Oppmøte Fabrikken, Løkkegata 9, 
Lillehammer 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Kari Nordnes 
Tlf.: 40404116 
E-post: kari.nordnes@hotmail.com 
www.karinordnes.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post innen 15. juni. 
Kr. 2400 pr. deltaker.

MALEKURS FOR BARN
B I L L E D K U N S T N E R  K A R I  N O R D N E S

I løpet av uken skal alle male flere bilder. 
Alle deltakerne vil få tildelt staffeli, 
palett og annet utstyr som de bruker 
hele uken.  Noen oppgaver gis av meg, 
men alle skal også finne bilder eller 
gjenstander de ønsker å male. Om været 
tillater skal vi også male utendørs. Vi tar 
for oss litt om lys/skygge og blanding av 
farger, men aller mest skal vi ha det gøy 
å male. 

Deltakerne tar med matpakke. 

Om kursholderen: Jeg er billedkunstner 
med atelier på Fabrikken på 
Lillehammer, og er utdannet ved "The 
Florence Academy of Art". 
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Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06) og 33 (13.-17.08). 
Kl. 08-15 mandag-fredag. 
For barn som gikk i 1.-7. trinn skoleåret 
2017/2018. De som skal begynne i 1. 
kan få plass om det er ledige plasser. 
Oppmøte på Lillehammer dansesenter, 
Brubakken 2. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Louise Bothner-By 
Tlf.: 93035165 
E-post: post@danz.no 
www.danz.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post innen 10. juni. 
Kr. 2215 pr. uke. Ta kontakt ved behov for 
friplass.

SOMMER DANCECAMP
L I L L E H A M M E R  D A N S E S E N T E R

En uke fylt med dans, sang, 
lek, flashmob, tur og 
forestilling! Hos oss 
får du lære mange ulike 
former for dans - hiphop, 
jazzballett, kreativ dans, 
moderne dans og breakdans. 

Du får gratis DANCEcamp t- 
skjorte og frukt to ganger 
hver dag. Du får møte 
mange nye venner i løpet av 
uken og du trenger ikke å ha 
danset tidligere! 
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Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06), 27 (2.-6.07), 32 
(6.-10.08) eller 33 (13.-17.08). 
Kl. 09.00-16.30 mandag til torsdag - 
fredag avsluttes aktiviteten kl. 13. 
For barn 6-16 år (klubben har også kurs 
for unge/voksne over 16 år). 
Oppmøte ved Lillehammer 
Tennisanlegg Kringsjå. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Per Granlund 
Tlf.: 90541047 
E-post: pgranlun@online.no 
www.facebook.com/lltk.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post. 
Kr. 1900 pr. deltaker pr. uke. Ta kontakt 
ved behov for friplass. 

TENNISLEIR
L I L L E H A M M E R  L A W N  T E N N I S K L U B B

Du lærer en tennisteknikk som vil gjøre deg så god som du kan bli. Du får 
holdepunkter som gjør at du husker slagene og kan videreutvikle deg på egen 
hånd. Du får klare spilleregler også utenfor banen, som gjør at du kan 
disiplinere deg i forhold til andre mennesker, ditt eget utstyr og klare å holde 
orden på dine egne saker. Vi trener inn positive, sunne holdninger som du vil ha 
utbytte av både i tennisspillet og ellers i livet. Vi lover deg fem dager full av 
opplevelser hvor du kan utfordre deg selv og utvide din egen oppfatning. 

Daglig program: 
Før lunsj hovedsaklig tennis, etter lunsj valgmuligheter med baseball, basketball, 
badminton, fotball, innebandy, svømming, etc. Dette skal være gøy. Vi følger 
med og tar ansvar for deltagerne også i lunsjpausen. Alle tar med egen mat til 
lunsj. 



MER INFORMASJON 

Mer informasjon på 
www.tyriliklatring.no 

Når, hvem og hvor? 
I ukene 26 (25.-29.06) og 33 (13.-17.08).  
Mandag til fredag kl. 08:00 – 15:30 
(mulig å levere barna fra kl. 07:45 og 
hente dem innen kl. 15:45). 
For barn i 1.-7. klasse. 
Oppmøte på Tyrili klatresenter, 
Anders Johansens veg 10. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Rune Osvold 
Tlf.: 95057909 
E-post: klatring@tyrili.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på www.tyriliklatring.no. Det 
blir fort fullt, men det er mulig å sette 
seg på venteliste fram til 1. mai. 
Kr. 2300 pr. uke.

KLATRE- OG FRILUFTSCAMP
T Y R I L I  K L A T R E S E N T E R

Dette er sommerens store høydepunkt. I løpet av uka får du gå på klatreskole og 
være med på aktiviteter som tauklatring og buldring, ballek, stafett, 
kanopadling, bading og naturstier. Klatringa foregår både utendørs og inne i 
klatresenteret. Vi har lang erfaring med å arrangere klatre- og friluftscamp. 
Dette har vært et av de faste tilbudene våre siden 2005, og er et tilbud for barn i 
1.-7. klasse. 

Drikke og to matpakker hver dag (fredag holder det med en matpakke på grunn 
av grilling). Ha med klær og sko for å være ute i all slags vær: Klatretøy, regntøy 
og badetøy – alle dager! 



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Uke 33 (13.-17.08). 
Kl. 09-15. Åpent for oppmøte fra kl. 
08.30. 
Åpent for barn født 2005-2010. 
Oppmøte besøkssenteret på Maihaugen. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Rune Prøven 
Tlf.: 61288900 
E-post: 
rune.proven@lillehammermuseum.no 

Påmelding og pris 
Påmelding i perioden 16.-29. april. 
Loddtrekning dersom det blir mer enn 
48 påmeldte. Eventuelle restplasser 
tildeles fortløpende fram til 20. mai. 
Påmelding via skjema som lastes ned på 
www.maihaugen.no/unghusflid. 

Kr. 1950,- pr. barn inkl. varm lunsj og 
frukt hver dag, alt materiell, spikkekniv 
til å ta med hjem og overnattingstur. Ta 
kontakt ved behov for friplass. 

UNG HUSFLID PÅ MAIHAUGEN
M A I H A U G E N  I  S A M A R B E I D  M E D  N O R G E S  H U S F L I D S L A G

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

Barna blir delt inn i fire grupper som skal gjennom postene trearbeid/spikking, 
Robin Hood, moro med garn og matlaging. Hver gruppe vil ha én voksen 
instruktør og to ungdomsinstruktører. 

Ungene skal spikke ulike gjenstander i rått virke, fiske med sjøllaga 
stang, lage pil og bue, tove ull, lage snorer og bånd med ulike 
teknikker, bake og lage mat. Det er også en frivillig overnatting i 
gapahuk 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. 

Kurset passer både for gutter og jenter, og støttes av Oppland 
Husflidslag, Gudbrandsdalens Husflidsforening og Bama.  



MER INFORMASJON 

Sundgaarden ligger like ved Lågen, ofte 
stor vannføring på denne tida, og det er 
mange planter som skal få vokse og 
være i fred. Barna må kunne forholde 
seg til regler om lek og bruk av 
området, og ha klær for all slags vær.  

Når, hvem og hvor? 
Uke 26 (25.-29.06) kl. 09-15. 
For barn fra 3. trinn til 7. trinn. 
Oppmøte på Fakkelgårdens 
parkeringsplass. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Anne Guri Isum 
Tlf.: 91708928 
E-post: aguriisum@gmail.com 
www.husflid.no/lillehammer 

Påmelding og pris 
Påmelding på husflid.no/lillehammer.  
Kr. 1200 for medlemmer i Lillehammer 
Husflidslag, kr. 1500 for andre. Ta med 
matpakke og drikke. 
Ta kontakt ved behov for friplass. 

UNG HUSFLID PÅ SUNDGAARDEN
L I L L E H A M M E R  H U S F L I D S L A G

Målet med uka er å lære barn husflid og håndverksteknikker, og oppleve glede ved 
å skape noe med hendene. Barna blir delt i grupper, totalt har vi plass til 18 barn. 
Produkter og teknikker tilpasses hvert år slik at alle skal få lære noe nytt. Vi vil 
også lage enkel mat på bål/takke som nytes ved felles måltid midt på dagen. Kurset 
avsluttes med en liten fest for deltakerne, husflidquiz og utstilling med foresatte 
som inviterte gjester. Velkommen til ei flott uke på en vakker og idyllisk plass! 



MER INFORMASJON 

SommerCamp er en leir som varer i 
fem dager, fra mandag til fredag. 
Barna blir levert på mandag og hentet 
på fredag. Tilbudet inkluderer kost og 
losji samt alle aktiviteter. Barna kan 
leveres på søndag etter avtale. 
Les mer om oss på våre nettsider. Se 
våre facebooksider og instagramsider 
for bilder og videoer fra gården vår. 

Aktiviteter: 
- Ridning og ponnikjøring 
- Mating og kos med hester, hunder, 
katter, høns og griser 
- Kanopadling i vakre fjellvann i 
nasjonalparken 
- Fisking og bålkos på fjellet 
- Bading i kulper rett ved gården 
- Klatring og rappellering 
- Låvekino 
- Grisekappløp 
- Skattejakt - og mye mer! 

Når, hvem og hvor? 
Ukene 26 (25.-29.06), 27 (2.-6.07), 31 
(30.07-03.08), 32 (6.-10.08) eller 33 
(13.-17.08).  
Overnatting mandag-fredag. 
For barn mellom 9 og 13 år. 
Oppmøtested: Øvre Rønningen Gård, 
Rønningsvegen 11, 2653 Vestre Gausdal. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Ingvild Aarhus 
Tlf: 40552401 
E-post: ingvild@aktivgardsferie.no 
www.aktivgardsferie.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post. 
Kr. 4800 pr. uke. Ta kontakt ved behov for 
friplass. 

SOMMERCAMP FOR BARN 9-13 ÅR
Ø V R E  R Ø N N I N G E N  G Å R D

Drømmer du om å bo på gård? Er du glad i dyr? Liker du å oppleve nye 
ting? Har du lyst på flere venner? Da er denne gårdsferien noe for deg! 
Vi har mange snille dyr, friluftsliv, ridning, padling, klatring og mye, mye mer! Vi 
har fokus på trygge rammer, vennskap, mestring og gode gårds- og 
friluftsopplevelser.



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Ukene 32 (6.-10.08) og 33 (13.-17.08). 
Kl. 09-15 mandag-fredag. 
For barn i alderen 9-15 år. 
Oppmøte hos Lillehammer 
vannskiklubb ved Lillehammer 
Renseanlegg, Dampsagvegen 120.

Kontaktinformasjon 
Kontakt: Lillehammer vannskiklubb 
Tlf.: 98608641 
E-post: lvsk1981@gmail.com 

Påmelding og pris 
Påmelding på e-post, med navn, 
fødselsdato, adresse og ønsket uke. 
Kr. 2000 totalt; 1800 for kurset og 200 
for medlemsskap. Ta kontakt ved behov 
for friplass. 

VANNSPRUT
L I L L E H A M M E R  V A N N S K I K L U B B

Vannskiskole for barn og unge i alderen 9-15 år. Opplæring i vannski og 
utføre sikkerhet i og på vannet. 

De påmeldte må ha med badetøy, håndkle og klær etter været. De må ha med 
matpakke hverdag bortsett fra fredag, da ordner vi til grilling. Vi holder drikke til 
matpakkene og frukt i pausene. Allergier må opplyses ved oppstart.



MER INFORMASJON 

Når, hvem og hvor? 
Ukene 25, 26 og 33, avhengig av 
aldersgrupper og innhold. Ulik varighet 
på leirene, se mer info ovenfor. 
Oppmøte Livoll ungdomssenter, 2646 
Gålå. 

Det sendes ut e-post med info og 
program en uke før leiren. Følg gjerne 
Livoll ungdomssenter på Facebook - 
her ligger det bilder og info fra tidligere 
leirer.

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Inger Melbø Strangstad 
Tlf.: 99614642 
E-post: istrangstad@nlm.no 

Påmelding og pris 
Påmelding på www.nlm.no/leirost eller 
telefon innen 14 dager før leirstart. 
Minileir kr. 330, sommerleir kr. 550, LL- 
leir kr. 850. Rabatt ved innmelding i 
leirklubben. Ta kontakt ved behov for 
friplass. 

SOMMERLEIRER PÅ LIVOLL UNGDOMSSENTER
N O R S K  L U T H E R S  M I S J O N S S A M B A N D ,  R E G I O N  Ø S T

Velkommen til sommerleirene på Livoll. Denne sommeren arrangeres det 
tre ulike leirer: 

24. juni kl. 11.00-25. juni kl. 13.00: Minileir; 3-6 år sammen med en voksen. Dette 
er en fin intro til leirlivet med masse lek og moro, hoppeslott, bibelfortellinger og 
tilpasset aktiviteter i trygge omgivelser. 

25. juni kl. 17.30-27. juni kl. 16.30: Sommerleir for 1.-4. trinn. Her blir det blant 
annet bruskasseklatring, bibelfortellinger, artige aktiviteter og masse lek og moro. 

13. august kl. 17.30-16. august kl. 16.30: LL-leir for 5.-10. trinn - med 
bruskasseklatring, bibelfortellinger, kanoekspedisjon til en "øde øy", bålkos, en 
overnatting ute og mye Liv og Lek! Selv om det blir noe friluftsliv på denne leiren, 
trenger du ikke være veldig sprek for å delta. Her er det rom for alle!



FRITIDSAKTIVITETER HELE ÅRET
I N F O R M A S J O N  F R A  K U L T U R  O G  F R I T I D ,  L I L L E H A M M E R  K O M M U N E

I Lillehammer finnes det et stort utvalg fritidsaktiviteter som følger skoleåret - 
både organisasjoner representert i denne brosjyren og mange flere. En enkel 
oversikt over disse finnes på kommunens nettsider, på 
www.lillehammer.kommune.no/fritidsaktiviteter. Ta en kikk om du vil prøve 
noe nytt! 

Om du ønsker hjelp til å finne en aktivitet som passer deg eller noen i familien 
din, eller om familien din ikke har råd til å betale for aktiviteten, kan du ta 
kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen på 48205665 eller på 
ane.solstuen@lillehammer.kommune.no. Det finnes ofte en løsning!



BUA LILLEHAMMER
K U L T U R  O G  F R I T I D  ( L I L L E H A M M E R  K O M M U N E )

Visste du at du kan låne utstyr til idrett, friluft, lek, spill og sprell hos BUA 
Lillehammer? Vi har alt fra soveposer, langrennsutstyr, skøyter, akebrett, 
sparkesykler, sykler, frisbeer og streethockeyutstyr, til micro:bits, hengekøyer, 
stylter, curlingsett, spark, bæremeis og tråbrett.  

Alle som bor i Lillehammer og er under 20 år kan låne utstyret vårt gratis i én 
uke av gangen. Det kan også voksne elever ved LLS. For tida finner du oss hos 
Fretex Lillehammer - i løpet av 2018 flytter vi. Følg med på 
facebook.com/bua-lillehammer eller følg oss på Instagram - der finner du 
nyheter.


