
Vi kjører felles buss (med god plass) og skal besøke tre gårder som driver Inn på tunet-tilbud for personer med demens. I 
tillegg til tilbyderne håper vi at representanter fra kommunene, som kjøper Inn på tunet-tjenester der, også har 
anledning til å møte oss. Vi håper det blir en tur med ny kunnskap, klekking av nye idéer som kan tas med hjem, 
erfaringsutveksling, hyggelige menneskemøter, god prat og at vi blir bedre kjent med hverandre vi som jobber med Inn på 
tunet-løft-prosjektet vårt.

Målgruppe: 
To fra hver prosjektkommune (i utgangspunktet prosjektleder og prosjektansvarlig), prosjektgruppa og styringsgruppa for 
pilotprosjektet

Påmelding:
Meld deg på i dette skjemaet innen torsdag 26. august

Spørsmål?
Ta kontakt med Hege Aae, fmoshla@statsforvalteren.no, 41936263

Program

Torsdag 16. september
09.00 Avreise Moss, Vogts gate 17. 

Parkeringsplass med betalingsautomat.
10.00 Avreise Oslo S
10.30 Besøk på Aaraas gård i Nittedal. Lunsj.
12.30 Avreise Aaraas gård
14.30 Ankomst Penningrud gård på Stavsjø. Noe å bite i.
16.30 Avreise Penningrud til hotellet –

Wood hotell i Brumunddal, verdens høyeste trehus

Middag på Kvarstad gård
Tilbake til hotellet

Fredag 17. september
08.30 Avreise fra hotellet
09.00 Ankomst Lillehov gård på Løten
11.00 Lunsj på Løten nærstasjon
12.00 Avreise Løten
13.45 Ankomst Oslo 
14.45 Ankomst Moss

Med forbehold om endringer

Velkommen på studietur
16.-17. september 2021

https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogviken/qlffw2mhj3
mailto:fmoshla@statsforvalteren.no
https://frich.no/frich-s-wood-hotel
https://kvarstad-gaard.no/


Om gårdene vi skal besøke…

Aaraas gård, Nittedal

I fem år har det vært Inn på tunet-tilbud på Aaraastunet. Tilbyder Margrethe 
Henden Aaraas er opprinnelig journalist og kulturformidler. Og stortrives som Inn 
på tunet-bonde. Nittedal og Lillestrøm kjøper Inn på tunet-tjenester for personer 
med demens to dager hver i uka. Ukas siste dag har de fredagskafé for seniorer. 
Et lokale brukes også innimellom til avlastningsopphold for brukere som allerede 
deltar i dagaktivitetstilbudet. Les mer om Aaraastunet på deres nettside

Penningrud gård, Stavsjø

Tilbyder Heidi Bakke er utdannet sykepleier og har samarbeidet med Ringsaker 
kommune om dagaktivitetstilbud på Penningrud for personer siden med demens 
siden 2019. Les mer i artikkel fra Ringsaker kommune

Lillehov gård, Løten

Ingunn Sigstad Moen er utdannet sykepleier og har tilbudt dagaktivitetstilbud for 
personer med demens siden 2004. I dag kjøper både Stange og Løten kommuner 
Inn på tunet-tjenester fra Ingunn på Lillehov. Les mer på nettsiden til Lillehov 
gård

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyheter/mye-latter-paa-aaraas-gaard
https://www.ringsaker.kommune.no/cppage.6239312-196585.html
https://lillehov.no/

