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FORORD

Helse-, omsorg- og mestringssektoren og Kultursektoren har i 
samarbeid med frivillige  organisasjoner gleden av å presentere 
en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med 
behov for dette.

Et utgangspunkt for alle fritidsaktiviteter i kommunen er at disse 
skal kunne benyttes av alle. I denne oversikten er det imidlertid 
lagt vekt på at de ulike aktivitetene er spesielt tilrettelagte. 
Enkelte aktiviteter passer best for bestemte målgrupper. Er du i tvil, 
ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt.

Fritidsaktivitetene er i utgangspunktet åpne og man kan derfor 
gjerne delta på flere aktiviteter hvis man har lyst. Det er den 
enkelte som velger aktivitet i forhold til interesser og ønsker. 
Alle aktivitetene aksepterer ledsagerbevis.



Det som skjer i Lørenskog - på ett sted!

lorenskog.friskus.com

Informasjonen er oppdatert per 27. juli
Det tas forbehold om endringer eller feil i brosjyren.

Alle bilder: colourbox.com, organisasjonene, 
Trykk: 07 Media

Vi håper at denne informasjonsbrosjyren kan bidra til at du finner 
en aktivitet som passer deg. Dersom du synes noe mangler, vil vi 
gjerne høre fra deg. Ta kontakt med koordinerende enhet i 
Helse, omsorg og mestring, tlf. 948 43 759 / 905 11 769 eller 
Kultur og møteplassutvikling i Kultur, tlf. 476 29 306 / 476 28 245.

Det vises ellers til våre nettsider www.lorenskog.kommune.no/tje-
nester/kultur-idrett-og-fritid/ovrig-kulturtilbud/tilrettelagte-tilbud/

Følg også med på Friskus, aktivitetskalenderen for det som skjer i 
Lørenskog: lorenskog.friskus.com

Med vennlig hilsen

Kultursektoren v/frivillighet og møteplassutvikling
Helse-, omsorg- og mestringssektoren v/koordinerende enhet



KULTURKAFEEN PÅ KURLAND 
Et uforpliktende samlingssted, hvor besøkende blir utfordret til selv å 
delta aktivt i utforming og gjennomføring av den åpne 
virksomheten. Hovedmålgruppe: Godt fungerende voksne psykisk 
utviklingshemmede, men alle er velkomne!

Tid: Torsdager kl. 17.30-21.30
Sted: Sandbekken ungdomsskole, Blystadvegen 10, 2006 Løvenstad 
Kontakt: Mohammed tlf. 934 37 443

Sjekk lorenskog.friskus.com for programoversikt.

Kaféen er et interkommunalt samarbeid mellom Rælingen, 
Skedsmo og Lørenskog kommuner.



MÅSATROLLET
Kiwanis arrangerer aktivitetskvelder med disko og kiosksalg for 
mennesker med utviklingshemming på Strømmen menighetshus.
Sted: Bernt Ankers vei 14, Strømmen.
Ta kontakt med Turid Oleisen, tlf 900 86 150 for program og 
tidspunkt.

MAI-SENTERET LØRENSKOG
Maisenteret er et aktivitetssenter for deg som er over 18 år og som 
har eller har hatt psykiske helseplager. Har du lyst til å besøke 
Maisenteret, ring oss for avtale.
Kontakt: tlf: 67201650 / 46954921, 
maisentret@lorensog.kommune.no
Sted: Skårersletta 50

For mer informasjon se nettsiden www.maisenteret.no

MØTESTED KIRKEN
Åpent for alle, men spesielt tilrettelagt for mennesker 
med utviklingshemming. 
Gudstjeneste 28.09 og 07.12 kl. 18.00–19.00, med kirkekaffe etter 
gudstjenesten. 

Sted: Øvre Rælingen kirke og Rotnes kirke
Kontakt: Elisabeth Kristiansen, 
elisabeth.kristiansen2@lillestrom.kirken.no

LØRDAGSKAFEEN
Åpent for alle, spesielt tilrettelagt for mennesker  
med utviklingshemming.

Tid: 10.09, 15.10, 12.11 og 10.12, kl. 12.00 - 13.40
Sted: Fjellhamar kirke
Kontakt: post@ralingen.kirke.no, 
elisabeth.kristiansen2@lillestrom.kirken.no



JOLLY FRIDAY 
En åpen fest- og møteplass for ungdom og unge 
voksne.
Målgruppe: Godt fungerende som har noe behov 
for bistand på fritidsarenaen, i alderen 14-24 år.

Tid: Sjekk Jolly Fridays Facebookside for oppdatert
info og oppstartsdato, www.facebook.com/lillestromaktivfritid
Sted: Skjetten fritidssenter, Landskronaveien 513.
Kontakt: Inger Kristin Nyholt, tlf. 932 65 067,
aktivfritid@lillestrom.kommune.no 

“SYNG MED OSS”-KORET
Kor tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming, 
åpent for alle. 
Tid:  22.08, 29.08, 10.10, 31.10 og 7.11 kl. 17.15-18.30. 
Koret deltar også på noen gudstjenester og andre arrangementer.
Sted: Øvre Rælingen kirke
Kontakt: Elisabeth Kristiansen, tlf: 95 76 07 15, 
post@ralingen.kirke.no, 
elisabeth.kristiansen2@lillestrom.kirken.no



VASSHJULET TUT&BLÆS
Har du lyst til å spille i korps?
Tid: Øvelse hver onsdag kl. 17.00-18.45.
Sted: Fjellsrud skole
Kontakt:  Ruth Riksfjord tlf. 920 87 635, ruthrik@gmail.com
Dirigent André, tlf. 993 77 337

SANG OG MUSIKK FOR ALLE
«Sang og musikk for alle» arrangeres av Dissimilis og er en musikk-
stund én lørdag i måneden hvor barn og unge med familier eller 
pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. 
Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige 
ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill 
etableres relasjoner på  tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

“Sang og musikk for alle” krever ingen musikalske forkunnskaper, 
og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å 
bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Tid: 27. aug, 24. sept, 29. okt og 26. nov kl. 11.30 til 13.30 (datoer for 
våren er ikke fastsatt enda).
Sted: Per Sivles vei 41, Fjellsrud barnehage 
(bak Fjellsrud skole)
Kontakt: post@dissimilis.no / 67 17 48 80   
eller Koordinerende enhet Lørenskog v/Lillian,
lmt@lorenskog.kommune.no / tlf. 905 11 769

I samarbeid med Helse og omsorg og 
Kultur i Lørenskog kommune. 



AKTIVITETSHUSET VOLT
Aktivitetshuset Volt rommer kafé,  
frivilligsentral, musikkverksted, kunst-
verksted og teatergruppe. 

Huset har som mål å representere et 
dynamisk og levende kulturtilbud som 
appellerer på tvers av sosiale, aldersmessige og kulturelle skille-
linjer. Kafé- og aktivitetstilbudet på kveldstid er for ungdom 
i alderen 13–18 (25) år.
Volt vil i den grad det er mulig søke å tilpasse aktiviteter til
eventuelle fysiske eller psykiske funksjonshemninger. 

For mer info om tilbudene på Volt: 
www.facebook.com/aktivitetshusetvolt/
eller ta kontakt på tlf. 67 93 44 45.

TILRETTELAGT BANDTILBUD
Lørenskog musikk- og kulturskole har et tilrettelagt band, «Sunshine 
& The Funmakers» De ønsker seg flere medlemmer. Hvis du er over 
15 år, ta kontakt med Henning Brøvig Hanssen. For mer informasjon, 
søk opp bandet på Facebook.

Tid: Onsdager kl. 18.00-19.45
Sted: Luhr skole
Kontakt: Henning Brøvig Hanssen, tlf. 411 02 362, 
henning.hanssen@gmail.com



VIKEN IDRETTSKRETS
Det arrangeres en rekke aktiviteter i regi av Viken idrettskrets både 
vinter og sommer, som for eksempel el-innebandy, kjelkehockey, 
skiaktiviteter, sommerleir etc.

Kontakt: Alexandra Hastings, tlf.  911 33 316 

LØRENSKOG ISHOCKEYKLUBB

SKØYTE- OG HOCKEYSKOLE 
For barn i alder 4 - ca 9 år. Må ha skøyter og hjelm. 
For påmelding og informasjon: lik.no/skoyteskolen
Ved spørsmål, ta kontakt på e-post sogh@likail.no

TEAM UNIFIED
Kunne du tenke deg å spille ishockey på 
Romerikes kuleste lag?
Team Unified er et ishockeylag for barn 
og unge med spesielle behov. Vi har stort 
fokus på samhold, lagfølelse, trenings-
glede og ikke minst å ha det gøy på isen og 
i garderoben før og etter trening. Har du aldri gått på skøyter eller 
spilt ishockey før så lærer vi deg det. Vi har også en del sikkerhets-
utstyr som du kan få låne.

Tid: Ta kontakt for treningstider
Sted: Lørenskog ishall
Kontakt: Carl Søderstrøm, tlf 930 86 353, 
carl.søderstrøm@satselixia.no
Påmelding: unified@likail.no



SVØMMING
Sted: Rolvsrudhjemmet, Margarethas vei 11
Tilbudet er for Lørenskog kommune sine innbyggere og for personer 
med særskilt behov for oppvarmet vann som ikke kan benytte seg av 
annet bassengtilbud.

Mandag: kl. 16.30-18.00 for voksne
  kl. 18.00-19.00 for barn

Det er ingen påmelding, men førstemann til mølla prinsippet gjelder.
Vanlig billett kjøpes i resepsjonen. Tilbudet følger skoleruta.

Kontakt: 
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for voksne, tlf. 67 91 63 45, 
åpningstider: mandag- fredag kl. 08:00- 10:30 – 13:00- 14:30. 



HÅNDBALL
For utviklingshemmede i alderen 8-26 år.
Tid: Onsdager kl. 18.00-19.00
Sted: Vollahallen (Skedsmo vgs)
Kontakt: Marianne Aarønes tlf. 915 95 848, 
marianne.aarones@handball.no

Fjellhamar IL TH-lag, åpent for alle aldre.
Tid: Torsdager 17.00 - 18.00
Sted: Lørenskoghallen
Kontakt: Mats Öman;  mats@fjellhammer.no / 94 10 57 30

FOTBALL
Unified – tilrettelagt fotball for personer med funksjonsnedsettelser 
Tid: Tirsdager kl. 18.00-19.30 i sommerhalvåret (også i høstferien). 
Sted: Fjellhamar stadion, minibanen. Innendørstrening om vinteren. 
Det betales medlemskap til Fjellhamar fotballklubb. 
Målgruppe: Voksne og unge med ulike funksjonsnedsettelser.  
Vi ønsker gjerne flere yngre spillere! Ta kontakt ved interesse.  
Kontakt: Isabel Bergerseter tlf. 98 65 50 61,  
isabel2bergerseter@gmail.com

I tillegg har Strømmen IF Unifiedfotball. 
Tid: Tirsdager kl. 18.30-20.00
Sted: Strømmen stadion
Kontakt: Daniel Borgen Larsen, 
tlf. 90 84 40 40, 
Hjemmeside: sif-bredde.no/unified

AKTIV PÅ DAGTID
Treningstilbud på dagtid.
Slorahallen, saltrening,                    tirsdager  kl. 10.30 - 11.30
Vigernes skole, svømming,              torsdager kl. 12.00 - 14.00

Kontakt: Jorunn A. Hynes tlf. 63 87 28 48 / 93 04 56 77
www.nerohil.no



NERO HIL – NEDRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG
- et idrettslag med sommer- og vinteraktiviteter for barn, ungdom og 
voksne. NERO HIL er et aktivt lag med rundt 200 medlemmer.
 
NERO HIL tilbyr følgende aktiviteter:

ALLIDRETT I GYMSAL 
Tirsdager kl. 18.30 -20.30, Fjellsrud skole
Onsdager kl. 17.30 - 18.30, Solheim skole 

Kontakt: Jorunn A. Hynes, tlf. 93 04 56 77
Gruppeleder: Merete Øie, tlf. 99 54 08 66

SVØMMEOPPLÆRING
Tid: Tirsdager kl. 17.00-18.00 
Sted: Bassenget på Rolvsrudhjemmet. 
Barna lærer å bli trygge i vann – lærer å svømme. 
Varmt vann.
Kontakt: Jorunn A. Hynes, tlf. 93 04 56 77 

SVØMMING
Svømming er en idrett som passer for de fleste, uansett 
funksjonsevne, og laget disponerer følgende bad:
     - Kjenn folkebad, mandager  kl. 15.30 - 17.30
     - Sandbekkhallen, tirsdager  kl. 16.30 - 18.30
     - Fjellhamar skole, torsdager  kl. 16.30 - 18.00

Kontakt: Gruppeledere Bente Torgersen / Jorunn Hynes,
tlf. 93 04 56 77 

DANSEKLUBBEN STUDIO 1
På partiet «Barn og unge med spesielle behov» fokuserer vi på 
danseglede og mestring. Det læres bort ulike koreografier der målet 
er å ha det gøy og bevege seg. Dette kurset er for barn og unge med 
spesielle behov, uansett alder.
Tid: Torsdager 17.15-18.00
Sted: Solheimsveien 56
Kontakt: post@danseklubbenstudio1.com



SKI/PIGGING
NERO HIL har en skigruppe som er aktiv i perioden november/april. 
Vi arrangerer samlinger og treningsturer, og deltar i konkurranser, 
slik som Barnas Ridderuke og Ridderrennet på Beitostølen. 
Rekruttering av barn og unge er høyt prioritert.

Kontakt: Gruppeleder Henny Torkildsrud, tlf. 95 22 00 47 
For alle tilbudene gjelder at barna må ha med foreldre/ledsager.

ORIENTERING
PreO er en orienteringsgren tilrettelagt for funksjonshemmede og 
funksjonsfriske i alle aldersgrupper, og det konkurreres i tre klasser: 

N/B-klasse som er for nybegynnere, A klasse for øvede og Elite-
klasse. NERO HIL arrangerer mange lokale treninger i perioden april 
til oktober i tillegg til ordinær terminliste. I treningene konkurrerer 
man ikke mot andre enn seg selv, og det gis veiledning etter behov. 

Sjekk våre hjemmesider for mer info, på www.nerohil.no.
Se også www.preo.no 
Kontakt: Gruppeleder Odd Wiik, tlf. 91 76 64 11



EL-BANDY
Liker du fart og spenning? I el-innebandy kjører man en el-stol med 
joystick. Dette gjør det mulig også for personer med sterk funksjons-
hemning å være med. El-innebandy er en idrett som passer barn og 
unge med store fysiske funksjonshemninger som muskelsyke og 
cp-rammede. Målgruppe: Både barn, ungdom og voksne.

Tid: Tirsdager kl. 17.00-19.00
Sted: Skedsmohallen, Lillestrøm.
Facebookside:  https://m.facebook.com/lillestromelbandy/

Kontakt: Torunn Swane Østli, tlf. 952 49 891
torunn.ostli@gmail.com

LØRENSKOG GYMNASTIKKLAG - PARATURN
Målet er å motivere til fysisk aktivitet, mestring og idrettsglede. 
Treningen er tilrettelagt etter barnas fysiske og psykiske utfordringer. 
For barn og unge under 15 år med nedsatt funksjonsevne.

Tid: Tirsdager kl. 17.00-18.00
Sted: Kjenn skole
Kontakt: Tlf: 468 95 985, lorenskoggym@gmail.com



BOCCIA
Boccia-gruppen er for barn, ungdom og voksne. Boccia er et kule-
spill (lærkuler) som kan spilles av alle, gammel som ung. Den som 
ikke kan bruke armene til å kaste kulene med, kan sparke dem med 
bena eller bruke renne, såkalt rennespill. Boccia er en internasjonal 
idrettsgren som er med i Paralympics. 

Sted: Stav skole
Tid: Tirsdager kl. 19.00 - 20.45
Kontakt: Gruppeleder Jorunn A. Hynes 
tlf. 63 87 28 48 / 93 04 56 77

ENKELJYMPA
Idrettslaget Friskis&Svettis har som mål å få flest mulig til å 
oppleve bevegelsesglede.  Vi tilbyr Enkeljympa, som er trening til 
musikk tilrettelagt for personer med utviklingshemming fra 13 år 
- men som passer for MANGE som liker å bevege seg til fengende 
musikk i et inkluderende og mangfoldig 
treningsfellesskap.

Sted: Gjellerås skole, Karisveien 18, Skjetten 
(bak Skjetten senter)
Tid: Tirsdager kl 18.30-19.30
Kontakt: Tone Lyrstad, tlf. 46 42 74 84, 
tone@elkompetanse.no



LØRENSKOG KOMMUNE
Postboks 304, 1471 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00 
postmottak@lorenskog.kommune.no
www.lorenskog.kommune.no

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til 
den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset 
skal gi den funksjonshemmedes ledsager 
fri adgang til offentlige kultur- og 
fritidsarrangementer som den 
funksjonshemmede ikke vil kunne delta i 
uten bistand. Ledsagerbevis utstedes 
gratis. Nedre aldersgrense for søkere er 
normalt 8 år.

Retningslinjer og søknadsskjema finnes på 
www.lorenskog.kommune.no/tjenester/
kultur-idrett-og-fritid/ovrig-kulturtilbud/
tilrettelagte-tilbud/ eller kontakt Kultur på 
tlf. 476 29 306 / 476 28 245.

TRENGER DU LEDSAGERBEVIS?


