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Side 2 

INTERNASJONALT  KOR  « HARMUNDI»  
 

Er du glad i sang? 

 Er du glad i å være sammen med andre 

mennesker? 

 Trenger du en plass til å bli kjent med 

andre mennesker? 

 Har du lyst til å være med på å skape en 

trivelig arena der vi synliggjøre hverandre 

og hverandres kultur? 

  

Bidrag fra deltakerens kulturelle bakgrunn. Norsk 

musikk med etnisk forankring. Musikk som 

handler om mangfold, fred, harmoni. Mye moro! 

Øving: Mandager (utenom skoleferier) kl. 19.00 til kl. 20.30, Hitra Bibliotek 

Sosialisering etter øving med nydelig mat fra ulike land. 

Kontaktperson:  Unni Hammernes,  

mob. 95066511,  

sangkor.harmundi@gmail.com 

 

 

HITRA  TEATERLAG  
 

Etter 7-års pause starter laget opp igjen.  

Kontaktperson:  Bror Blichfeldt,  

mob. 489 97 092 
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«H ITTERKLANG»  

 

Vi er en munter gjeng som er glade i å 

synge, og som gjerne tar imot nye 

medlemmer. Koret er åpent for alle fra 

16 år og oppover, og synger mye 

forskjellig. Blant annet pubviser, salmer, 

lokale toner og kjente hits. 

Øvelsene foregår på biblioteket i Fillan, 

Tirsdager kl. 18.30-21.00 

Stikk innom og se om dette kan være 

noe for deg! 

 

 

Styreleder for koret:  Ove Fiskvik, tlf. 48011583, e-post ove-fisk@online.no 

Dirigent:   Ida Willadsen, tlf. 92691440, epost 

ida.willadsen@hitra.kommune.no  

 

F IDEL IS  
Her vil vi samle store og små for å synge 

sammen. Vi synger salmer, viser og 

flerspråklige sanger. Om du kommer 

alene, eller kommer sammen med noen, 

en venn, familien din - du blir en del av 

korfamilien! Har du bare lyst til å komme 

innom en torsdag for å høre på og slå av 

en prat, det er rom for det også! 

Velkommen! 

Øvingene på torsdager, kl.17.30-19.00, 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter i Fillan 

 

Kontaktperson:   

kantor Silvio Krauss,  

silvio.krauss@hitra.kommune.no 

  

mailto:ove-fisk@online.no
mailto:ida.willadsen@hitra.kommune.no
mailto:silvio.krauss@hitra.kommune.no
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VOKALGRUPPA  CARPE  D IEM  
 

Carpe Diem er en vokalgruppe med 4 medlemmer. Vi 

startet i 2006 og har holdt på titt og trutt siden da. 

Repertoaret vårt strekker seg fra Adrew Sisters til Åge 

Aleksandersen.. 

Kontaktperson:  May I. Andreassen,  

may@kystplan.no 

 

 

KVENVÆR SANGLAG  

 

Gruppen øver annenhver uke på onsdager. De synger 

visesanger og gamle slagere, med trekkspill/ gitar.  

Kontaktperson:  Inger Langdal, 

tlf. 464 61 833 

 
 

 

FOLKEAKADEMI ET  H ITRA   
 

Hovedmålet er å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle 

opplevelser. Et Folkeakademi skal gi den enkelte anledning 

til å delta i et rikere kulturliv. 

Kontaktperson:  Bodil Rønningen, 

bosyn@online.no 

mailto:may@kystplan.no
mailto:bosyn@online.no
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HITRA  KUNST -  OG  
HÅNDVERKSFORENING  

 

Målet er å utvikle et lokalt kunst- og håndverkermiljø. 

Foreningen driver et galleriutsalg på Innsia Kulturhus, 

Gammelskolen på Strand.  

Kontaktperson:   May K. Baglo, 

    maybaglo@online.no 

 

 

HITRA  OG  FRØYA  TREKKSP I L LKLUBB  

 

Trekkspillklubben ble etablert tilbake i 1991 og består 

i dag av ti musikere. Hitra og Frøya trekkspillklubb har 

tre faste spilleoppdrag i måneden til glede for de eldre 

på Frøya og Hitra. Og en god del oppdrag utenom og 

da sørger Hitra og Frøya trekkspillklubb for variert 

musikk (bl.a. gammeldans og swing) og god 

stemning. 

Kontaktperson:  Atle Strøm,   

   

 atle.kristian.strom@gmail.com ,  

       tlf. 959 22 799 / 416 89 365 

BARMAN  JAN ITS JA R  

 

Barman Janitsjar fylte 50 år i 2016. 

Om du ikke har spilt på veldig lenge og har en liten drøm 

om å starte igjen, eller ønsker å fortsette der du slapp, ikke 

nøl med å komme til oss! Vi ønsker oss flere musikere! 😃 - 

og vi lover det blir gøy! 

Øvelser: søndag KL 19:00 på Barman Oppvekstsenter 

Kontaktperson:   Helen Solli, 

   tlf. 458 91 058 

mailto:maybaglo@online.no
mailto:atle.kristian.strom@gmail.com
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Side 6 

 

INNS IA  KULTURKAFE  
Det ligger like ved Strand oppvekstsenter. 

Norsk Folkehjelp er pådriver for kulturen, med bl.a. søndagsåpen kafe og frokostdag en gang i 

måneden. 

Kontaktperson:  Gunnar Selsbak, 

gselsba@online.no, 

tlf. 995 98 853 

 

 

DEN  RØDE  TRÅD  
 

Et aktivitets-treff for kvinner, nettverksbygging gjennom ulike aktiviteter, f.eks. svømming, 

temamøter, felles turer, strikking, osv .  

Kontaktperson:  Eldbjørg Broholm, 

eldbjorg.broholm@gmail.com, 

tlf. 72 46 11 00 

 

 

NATTSE I LERNE  

 

Nattseilerne er en forening som restaurerer og seiler 

med gamle trebåter. Nattseilerne har hjemmehavn på 

Hopsjøbrygga. 

Kontaktperson:  Harald Brattås, 

hbrataas@online.no 

 

  

mailto:gselsba@online.no
mailto:eldbjorg.broholm@gmail.com
mailto:hbrataas@online.no
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STRAND  SENIORBRASS  
 

Strand SeniorBrass (SSB) ble stiftet i 1991, og har i 

dag ca. 40 medlemmer i alderen 15 – 78 år. Korpset 

er, som skolekorpset, et brassband. Strand 

SeniorBrass har sin tilhørighet, og øver på Strand 

skole, på stsida av Hitra hver torsdag kl. 19:30. SSB 

har et tett samarbeid med Strand skolekorps, som 

korpset rekrutterer fra. Korpset har medlemmer fra 

både Hitra og Frøya. 

Kontaktperson:  Bjørn Erling Herskedal,  

   tlf. 911 39 191 

Dirigent:   Roger Lund 

 

 

STRAND  SKOLEKORPS  

 

Strand skolekorps (SSK)  ble stiftet i 1970, 

og har i dag litt i underkant av 30 

medlemmer i hovedkorpset og 3 aspiranter. 

Korpset er et brassband, som innebærer at 

korpset kun benytter messinginstrumenter 

sammen med slagverk. SSK er et 

skolekorps, som innebærer at vi har 

medlemmer fra 10 – 20 år. Strand 

skolekorps har sin tilhørighet, og rekrutterer 

hovedsakelig musikere fra Strand skole, på 

østsida av Hitra, hvor korpset også øver 

hver fredag kl. 18:00. Korpset er nå Hitras 

eneste skolekorps. 

Kontaktperson:  Wenche Børø Larsen, 

wboro@online.no  

Dirigent:  Kjell Roar Sæther 

  

mailto:wboro@online.no
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MAREN  -  DØMT  T I L  DØD EN 
 

Marenspillet er et historisk spill som handler om 

Maren Johanne Olsdotter Jektvik som i 1849 ble 

dømt til døden ved halshogging etter en påstand 

om at hun hadde forgiftet sin ektemann.  

Hendelsen må ha grepet dypt inn i livet i Jektvika 

og vidt omkring for de som levde da. Siden har den 

blitt fortalt videre fra generasjon til generasjon. 

Spillet som går under tittelen «Maren – dømt til 

døden» ble første gang fremført i 1986. Det spilles 

annethvert år i Dolm kirke på Dolmøya, Hitra. 

Spillet handler om hvor lett mennesker har for å 

dømme andre. Om du har lyst til å bidra og bli en 

del av spillet i 2021, ta gjerne kontakt. 

Kontaktperson:  Eldbjørg Broholm 

   

 post@hitra.frivilligsentral.no 

 

 

 

KVENVÆR TEATERLAG  

 

Laget har 27-års erfaring med sommerrevy. De 

planlegger barneteater før jul og to framføringer 

hvert år. 

Kontaktperson:  Eli Guttelvik, 

guttelmor@yahoo.no 

Rigmor Brevikdal,  

tlf. 909 99 513 

Leif Langdahl, 

tlf. 482 83 922 

 

mailto:post@hitra.frivilligsentral.no
mailto:guttelmor@yahoo.no
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AUNØYAS  VENNER  

 

Aunøya har status som statlig vernet friluftsområde. 

Den ligger på Sandstad, like øst for Hitratunellen og 

hurtigbåtterminalen på Jøsnøya.Her finner man 

Kjentmannsposten ved Storlønna, skog og mark, 

badestrand, kystbarskog, et gammelt hageanlegg og 

kulturminner. Aunøyas venner tar vare på denne 

perlen, står bak ulike arrangementer og tilbyr utleie. 

Kontaktperson:  Roman Lund,  

   romanlun@online.no, 

   tel. 918 08 886 

 

 

 

POLSK  FORENING  PÅ  H I TRA   
 

Foreningen skal aktivt promotere polsk kultur, samt fremme positivt miljø blant polakkene på 

Hitra. Foreningen skal også fremme kunnskap om Norge og støtte integrering i lokal samfunnet. I 

tillegg skal det formidles norsk kultur til det polske samfunnet på Hitra. 

Gjennom året arrangerer foreningen felles turer, 

aktiviteter for barn (bl.a. internasjonal barnas dag i juni), 

kurs, temakvelder, sosiale treff. Alltid med god mat og 

gøy stemning ved bordet!   

Kontaktperson:  Karol Czaplisk, 

   polsk.forening.hitra@gmail.com 

 

  

mailto:romanlun@online.no
mailto:polsk.forening.hitra@gmail.com
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MARGRETHES  MINDE  

 

Turhytte som har åpent Søndager 11.30-15.00. 

Salg av kaffe, brus, vafler og sjokolade. Du kan 

betale kontant eller via VIPPS. 

Mindehytta kan leies. 

Kontaktperson:  Morten Reitan,  

mob. 952 34 323 

 

 

HITRA  MIS JONS -  OG  
NÆRMIL JØSENTER  

 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter er et 

aktivitetshus med hovedvekt på 

kristelige arrangementer: babysang, 

bønnekveld, hyggekveld, seniortrim, 

strikkekafe, m.m. Senteret leies også ut 

til sammenkomster av ymse slag. 

www.hitramisjonshus.no , tlf. 72 46 

11 00  

 

 

http://www.hitramisjonshus.no/
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HOPSJØ  KYST  OG  KULTURSENTER  

 

Velkommen til det gamle erverdige Handelsstedet 

Hopsjø. Et av trøndelags største handelssteder på 

17- og 1800tallet. I dag åpnes dørene i hovedsak i 

sommersesongen med Restaurant, krambod, 

gammel fabrikkHvalfangstmuseet, Traktørstedet 

Landstrykeren, Hopsjødagene m.m. VI tar imot 

bestillinger til kulturarrangementer til alle årstider. 

Kontakperson:   Ivar Grond Nesset 

   

 ivar.nesset@wendia.no,   

  info@hopsjo.no,  

   mob. 940 93 294 

SOMMERF I L LAN  

 

Hvert år arrangeres 

SommerFillan i Fillan 

sentrum på Hitra. Et 

innholdsrikt og flott 

arrangement som 

skaper liv og røre hvert 

år i slutten av juli. Fillan 

er et kommunesenter 

som vokser raskt og er 

et populært treffsted for 

både lokalbefolkningen, hytte eierne og ferieturister som er innom øyriket. På sommeren 3 dobles 

befolkningen og det skaper trivsel. 

SommerFillan byr på markedsboder, aktiviteter for store og små, konsert opplevelser, show og 

selvsagt tivoli. Også har du jo alle de flotte butikkene og aktiviteten som allerede finnes i Fillan 

som du også har gode martnastilbud og aktiviteter. 

SommerFillan går av stabelen hvert år i slutten av juli uke 30 fra torsdag-lørdag i tradisjon tro. 

Har du ikke vært der enda håper vi du tar turen innom oss i år, vi lover god stemning og yrende 

folkeliv. 

Kontaktperson:  Ann Kristin K. Willmann, 

akkw@hitra.kommune.no 

 

 

mailto:ivar.nesset@wendia.no
mailto:info@hopsjo.no
mailto:akkw@hitra.kommune.no
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F I L LAN  GRENDALAG  

Kontaktperson: Jan Egil Handberg, 

je-handb@online.no 

 

 

GLØRSTAD  OG  OMEGN  VE LFORENING  

Kontaktperson:  Cecilia Brurok, 

glorstad.velforening@gmail.com  

  

mailto:je-handb@online.no
mailto:glorstad.velforening@gmail.com


Oversikt over lag og foreninger i Hitra kommune 

 
 
 

Side 13 

HITRA  FOTOKLUBB  

 

Hitra fotoklubb ble startet på Hitra i slutten av 

2006, og formålet vårt er å være et 

samlingspunkt for fotointeresserte i hele 

øyriket. Klubben har medlemmer fra både 

Hitra og Frøya. 

Medlemmene i klubben har en variert 

bakgrunn, og ulike interesser. Noen er 

interesserte i å fotografere fugler og dyr, noen 

tar undervannsbilder og andre portretterer 

mennesker.  

De fleste medlemmene fotograferer med digitalkamera, men det finnes fremdeles de som 

foretrekker filmruller og fremkalling. Felles for oss alle er at vi er ivrige amatører som lærer av 

hverandre.  

Den første mandagen i måneden samles vi på Kystmuseet i Fillan til medlemsmøte. På 

medlemsmøtene tar vi for oss forskjellige tema, snakker om foto og kårer månedens bilde i en 

uformell konkurranse blant medlemmene.  

Det kreves ingen forkunnskaper for å bli medlem i klubben, det holder lenge at du liker å ta bilder 

og kanskje vil lære mer. Miljøet er uhøytidelig, og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Stikk gjerne 

innom et medlemsmøte på Kystmuseet for å finne ut om dette er noe for deg! 

Kontakt:  post@hitrafotoklubb.no  

 

 

F JEL LVÆR GJESTEGÅRD  
 

Kontaktperson:  Ola Grotte, 

mail@fjellvar.no 

 

  

mailto:post@hitrafotoklubb.no
mailto:mail@fjellvar.no
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HITRA  V IK ING  
 

Det du kan finne hos oss nå er bl.a. våre 

signaturdrikker, øl og mjød brygget på en helt unik 

villgjærstamme funnet i en bikube her på gården. 

Drikkene finner du i baren i fjøset. Vi tilbyr også utleie 

av åttringen fra 1865, en seilbåt med mulighet for opp 

til åtte roere. Båten er fra Hardanger, og ble brukt til å 

frakte frukt og grønt til og fra Bergen. Det vil også 

dukke opp kurs og aktiviteter i vikingtema her på siden 

vår, som vi arrangerer titt og stadig. 

Kontaktperson:  Ola Grotte,  

   mail@fjellvar.no 

 

 

MUSL IMSK  SAMFUNN  H IT RA -FRØYA  
Kulturell organisasjon som ønsker å veilede og hjelpe medlemmer med hverdagens utfordringer. I 

tillegg skal foreningen ta ansvar for feiring av høytider. Det blir også fokus på integrering og 

deltakelse av muslimer i lokalsamfunnet.  

Kontaktperson:  Logman Alnour,  

logman74@yahoo.com,  

tlf. 455 77 826 

 

 

HESTNES  VELFORENING  

Kontaktperson:  Rita Støen, 

tlf. 468 43 030 

 
 

  

mailto:mail@fjellvar.no
mailto:logman74@yahoo.com
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F JEL LVÆRØY  UNGDOMSLA G 
 

Fjellværøy ungdomslag eier og forvalter 

ungdomshuset Strandheim som ligger idyllisk til 

ved Fjellværsbukta på Fjellværsøya. Laget driver i 

hovedsak aktiviteter rettet mot barn og unge. Vi 

arrangerer karneval, halloweenparty, St. Hans og 

juletrefest som faste aktiviteter. I samarbeid med 

Nirvi Bennich fra Danmark holder vi malekurs for 

barn på sommeren. I tilknytning til barnekurset, 

avholdes også malekurs for voksne. Vi arrangerer 

loppemarked årlig for å dekke driftsutgiftene med 

huset. Vi har en årlig medlemsfest i form av 

kurvfest på høsten. Lagets mål er å ta vare på 

Strandheim, gjøre huset kjent som et fint lokale for 

diverse arrangementer, opprettholde og utvikle 

aktivitetene rettet mot barn og unge.  

Kontaktperson:  Hege Bekkvik, 

hege@hitramat.no 

 

HITRA  H ISTORIELAG  

 

Hitra Historielag ble startet i 2007. Laget har til formål å fremme interesse for slekts- og 

lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på alt som kan fortelle om folks livsvilkår 

gjennom tidene. For å oppnå disse formål, ønsker laget å arrangere møter, kurs ekskursjoner, 

registreringer, innsamling av dokumentasjon og arbeide for at det kan bli gitt ut bygdebok. 

Kontaktperson: Svein Sivertsen (tlf. 950 44 002) 

 

mailto:hege@hitramat.no
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TERNINGENS  VENNER  

 

Terningens venner er en forening som jobber for å bevare 

Terningen fyrstasjon som ligger i Trondheimsleia utenfor 

Akset på Hitra.  

Kontaktperson:   Anne-Berit Bäckmark 

Tørstad,  

    anne.berit.torstad@gmail.com,  

    tlf. 934 01 620  

Booking /utleie:   post@terningenfyr.no 

    tlf: 958 04 597 / 934 01 620 

 

HITRA  FOTBALLKLUBB  
 

Har du lyst til å spille fotball eller bidra inn i klubben på annet vis? 

Hitra Fotballklubb er en overbyggingsklubb fra og med utøveren er 13 år. Klubben har lag i de 

fleste årsklasser, og er et tilbud til alle som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen fotballen. 

Det satses bevisst på et trygt og godt miljø, og klubbens viktigste oppgave er å legge forholdene 

til rette for at alle som vil kan utfolde seg og ha det artig på banen. I løpet av en sesong 

arrangerer klubben ulike tiltak både for egne spillere, men også for de yngste fotballspillerne i 

øyregionen. 

Vi har et av Trøndelags flotteste anlegg, med blant annet 2 kunstgressbaner, klubbhus med 

garderober og oppholdsrom. 

Har du lyst til å være med i Hitra FK, enten som spiller eller i en annen rolle, ta kontakt. Vi 

garanterer et flott samhold i en klubb i utvikling. 

Kontaktperson: Kjersti Rønningen, 

kjeron@trondelagfylke.no,  

mob: 92415741 

 

H ITRA  I L  
Hitra Idrettslag er fleridrettslag som ble etablert i 1970. 

Organisasjonsnr.: 986 216 251 

 

mailto:anne.berit.torstad@gmail.com
mailto:post@terningenfyr.no
mailto:kjeron@trondelagfylke.no
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Idrettslaget har ca. 450 medlemmer, og hoved nedslagsfeltet er Fillan, Tranvikan og Ansnes med 

omegn. Vi har for tiden 6 aktive grupper: 

Fotballgruppe med Knøtte, Miniputt og Lilleputt-lag. 

Håndballgruppe med tilbud for gutter og jenter fra 8 – 16 år og damelag. 

Barneidrettsgruppe med tilbud om allidrett for de minste. 

Tennisgruppe og Klatregruppe 

Anleggsgruppe som har ansvaret for bl.a. Blåskoghytta, Blåskogstien, badeplassen ved 

Eidsvannet, friidrettsanlegget i Hitra Idrettspark og Eaholmen nærmiljøanlegg i Aurn. Planer 

fremover er å opparbeide sti fra Aurn til Gammel-Fillan og delanlegg 2 på friidrettsanlegget. 

 

Kontaktperson:   Randi Lundquist      

   randi@hitra-naeringsforening.no 

 

 

F JEL LVÆRØY  I L  
Kontaktperson:   May Arø, 

   mayar@trondelagfylke.no 

 

DOLMØY  I L  
Kontaktperson:   Hege Vollan, 

   Hege.vollan@hotmail.no 

 

HITRA  FR I IDRETTSKLUB B  
Kontaktperson:   Rune Lossius, 

   Lossius405@msn.com 

 

SANDSTAD  I L  
Kontaktperson:  Sandstad_il@outlook.com 

 

AKROBAT IKK -GRUPPEN  V ED  

SANDSTAD  I L  
Akrobatikk- gruppen trener med Aleksandra Konarska to ganger i uka i Sandstad idrettshus. De 

øver seg på koreografi etter dans, smidighet og blander dans, akrobatikk og cheerleading. 

mailto:randi@hitra-naeringsforening.no
mailto:mayar@trondelagfylke.no
mailto:Hege.vollan@hotmail.no
mailto:Lossius405@msn.com
mailto:Sandstad_il@outlook.com
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Treningene avholdes på mandager (yngre gruppe kl. 17.00, eldre gruppe kl. 18.00) og tirsdager 

(yngre gruppe kl. 17:30 og eldre gruppe kl. 18:30). 

 

UT-H ITRA  SPORTSKLUBB  
Kontaktperson:   Bjørn Jensen 

   bjojens@trondelagfylke.no 

 

VEST -H ITRA  I L  
Kontaktperson:   Magnus Bouvin 

   magnus@e1hf.no 

HITRA  GOLFKLUBB  
Golfbanen ligger på Akset, Sandstad. Golf er en aktivitet for alle. 
Kontaktperson:   Reidun Ansnes, 

   tlf 91324596 

   reidun.ansnes@hotmail.com 

 

NMK  H ITRA  
Kontaktperson:   Odd Rosvoll, 

   oddrosvoll@gmail.com 

 

FR ISK IS  &  SVETT IS  H I TRA  
Kontaktperson:   Bjørg Jakobsen, 

   Bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no 

 

HITRA  P ISTOLKLUBB  
Kontaktperson:   Jørgen Olsen, 

   jorgen@pumn.no 

 

mailto:bjojens@trondelagfylke.no
mailto:magnus@e1hf.no
mailto:reidun.ansnes@hotmail.com
mailto:oddrosvoll@gmail.com
mailto:Bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no
mailto:jorgen@pumn.no
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HITRA  VEKTLØFTERKLUB B  
Aktiviter som tilbys er: 

  
Vektløftertrening mandag og onsdag kl 18-20:30 
Trenere tilstede 

Veiledning 
Olympiske øvelser «Rykk og Støt» 
5-kamp trening (ute) mai-oktober 
 

Kontakt:  John Birger Brevik, 

  tlf 48990655 ,    

   john@hitraturistservice.no 

 

 

 

H ITRA  VOLLEYBALLKLUB B  
Kontaktperson:   Aina V,   

   Ainav72@live.no 

 

HITRA  PADLEKLUBB  
Kontaktperson:   Mette Mari Svendsen, 

   Mettemari.svendsen@gmail.com 

 

HITRA  LØPEKLUBB  
Kontaktperson:   Bente Arntsberg, 

   bente.arntsberg@gmail.com 

 

HITRA  TURLAG  
Kontaktperson:   Kari Raaket, 

   tlf 976 17 415, 

   kari_raaket@hotmail.com 

Hitra Turlag tilbyr turer i Hitras vakre natur, både for små og store. Vi arrangerer 1 tur hver 

måned, enten lørdag/søndag med forskjellige turmål. Samtidig har vi har et lavterskeltilbud RETT 

UT-turer, som er hver torsdag fra feb-juni og august-november. I mai, har vi OPPTUR for alle 8 

klassinger i kommunen. Samtidig har vi Barnas Turlag som tilbyr lette turer og aktiviteter for barn. 

mailto:john@hitraturistservice.no
mailto:Ainav72@live.no
mailto:Mettemari.svendsen@gmail.com
mailto:bente.arntsberg@gmail.com
mailto:kari_raaket@hotmail.com
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Vår informasjon legges ut på nettet under HF-kalenderen, vår Facebookside Hitra Turlag og TT.no 

under Hitra Turlag.  Samt annonsering i lokalavia.  

 

LOKALFORENINGEN  L IVS GLEDE  FOR  

ELDRE  H ITRA  
Kontaktperson:   Rigmor Kristoffersen, 

   rkr@hitra.kommune.no 

Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I sentrum for all vår virksomhet står de 

eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår livsgledevisjon. 

 

HITRA  FR IV I L L IGSENTR AL  
Kontaktperson:   Eldbjørg Broholm, 

   post@hitra.frivilligsentral.no 

Hitra Frivilligsentral skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen og være et kontaktpunkt og 

bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats.  

Hitra Frivilligsentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom enkeltpersoner, grupper, 

frivillige organisasjoner og Hitra kommune.  

Hitra Frivilligsentral skal ta vare på det engasjementet og den dugnadsånden som finnes i 

nærmiljøet vårt, gjennom å gi nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og 

organisasjoner. 

Som bindeleddet mellom alle innbyggerne skal Hitra Frivilligsentral være med på å utløse nye 

former for frivillighet og initiativ gjennom å skape nye, uorganiserte møteplasser og aktiviteter. 

Hitra Frivilligsentral skal bidra til at Hitra kommune har engasjerte og aktive innbyggere som 

skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet. 

 

HITRA  HESTESENTER  

 

Vår visjon er å tilby landets beste rideaktiviteter!  

Vi har flinke instruktører og guider samt gode og snille hester. 

Finn ridetilbudet som passer deg: rideskole, rideturer, rideleir, 

ridekurs. 

www.hitrahestesenter.com, tlf. 975 83 683 
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