
Åpningstid kl 10 - 15

Langåpent tirsdager til kl 20

Faste aktiviteter hver ukedag


Gyldig fra januar 2019



Generell informasjon

Meierigården er et tilbud for innbyggere i Lillehammer kommune. Vi 
har et særlig fokus, og kompetanse, på forebyggende og støttende 
arbeid for personer med demens og deres nettverk. 

I første etasje er det mulig å bli med på en eller flere daglige faste 
aktiviteter eller bare finne seg en rolig plass i «allrommet». Her kan 
du møte alt fra stolte foreldre med babyene sine til unge og voksne i 
alle aldre. Kom når du har lyst, ingen påmelding. Dagens vert kan 
tilby dagens aviser og har også kaffe og te på lur. Alle er like 
velkomne. 

I andre etasje finner du rådgivnings- og oppfølgingssenteret for 
personer med demens og deres 
pårørende. Her er det rom for 
de gode samtalene, eller for en 
stund i stillhet.  

Sammen med den enkelte, 
deres pårørende og nære 
nettverk utvikler vi 
dagaktivitetstilbud for personer 
med demens, helst så tidlig som 
mulig i en sykdomsutvikling. 

Ta kontakt med oss dersom du 
ønsker en uforpliktende 
samtale. Det er ikke nødvendig 
med henvisning fra lege. Foto: Hilde Ågot Valleraune





Faste aktiviteter
Generasjonssang 
Babyer, småbarnsforeldre og besteforeldregenerasjonen møtes i 
stolring til sanglek og folketoner. 

Salmeskatten 
Vi synger og lytter til kjære og kjente salmer. 

Turgruppe 
Oppmøte i Meierigården før vi går en times tur. Vanskelighetsgrad 
og tempo tilrettelegges ut i fra den enkeltes behov.

Foto: Ruth Elisabeth Engøy

Kor 
Har du sunget i kor og savner det? Eller har du kanskje alltid hatt 
en drøm om å synge i kor? Vårt kor er lavterskel uten krav om 
forkunnskaper eller sangstemme. Kun for gøy!



Slagertimen 
Vi synger og lytter til slagere  
fra flere tiår. Alt fra pop til  
folkemusikk. Syng med den 
stemmen du har, eller bare 
hør på. Slagertimen kan 
gjerne ende med litt jamming 
og improvisasjon om du har 
med et instrument.   

Dagsnytt 

Et kort foredrag med inviterte 
gjester med aktuelle tema. 
Tema kan variere fra praktiske 
forhold som brannforebygging 
og velferdsteknologi til 
historiske eller mer kulturelle 
innslag. Dagens gjest og tema 
oppdateres fortløpende.

Lunsj 
Vi har fokus på et sunt og næringsrikt kosthold. Hos oss er det 
mulighet for å kjøpe en enkel lunsj, eller en kopp kaffe  
eller te for en billig penge.

Balansegruppe 
Bli med på effektiv trening i sirkel med enkle øvelser som styrker 
balanse og bevegelighet. 

Foto: Hilde Ågot Valleraune



Mandag kl 10-15 
Kl 12: Generasjonssang 

Tirsdag kl 10-20 
Kl 11: Turgruppe 

Kl 12: Salmeskatten 

Onsdag kl 10 -15 
Kl 11: Kor 

Kl 12: Dagsnytt

Torsdag kl 10-15 
Kl 11: Turgruppe 

Kl 12: Slagertimen 

Fredag kl 10-15 
Kl 12: Balansegruppe 

Alle arrangement med 
forbehold om endringer

Foto: Hilde Ågot Valleraune



Foto: Hilde Ågot Valleraune



Hva er viktig for deg?

Hva fyller livet ditt med innhold? Hva om det skulle skje noe som gjør 
at du mister litt taket i livet du gjerne vil leve? Hva skal til for at det 
fortsatt kan være mulig å være delaktig, på tross av redusert helse? 

Miljøbehandlingsteamet møter lag og foreninger, familier og 
enkeltpersoner med disse spørsmålene.  

Teamets ansatte: 
Harald Sveum, Anne Kine Frydenlund Rønning, Christel Haugerud, 
Hilde Ågot Valleraune, Jakob Lund Paulsen, Karin Aaen, Lene 
Brendløkken, Monica Holten-Andersen og leder Ruth Elisabeth Engøy. 

Følg med i «Det skjer» i GD. Det legges også ut oppdatert informasjon 
på vår Facebookside: «Meierigården Lillehammer kommune» og på 
kommunens hjemmeside. 

                               Telefon: 948 60 053  
              Mail: lenbrend@lillehammer.kommune.no 
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