Nyhetsmail april 2017 Frisklivssentralen Aktiv Eiker
Helsekafé, vellykket prosjekt.
Helsekafeene så langt har vist seg å være fine møteplasser for deling av kunnskap, gode
brukerhistorier og sosialt samvær. I gjennomsnitt har 30 stk. i alle aldre deltatt på hver helsekafe i
Øvre - og Nedre Eiker. Tilbakemeldingene både muntlig og via evalueringsskjemaene er svært gode.
Bibliotekene har vist seg å være gode arenaer for helsekafeene.

Tema på helsekafè i mai er : Hvordan spise sunt og godt samtidig
Kosthold er enkelt og samtidig komplisert. Vi vet hva som er lurt, men hvordan få det til? Hvordan
kose seg uten dårlig samvittighet. Foredragsholder er Berit Groven, daglig leder for kjøkkenet på
Eikertun. Line Haagseth og Nils Fredrik Braathen deler sine erfaringer i forhold til kosthold og helse.
Sted: biblioteket i Øvre Eiker torsdag 18.mai, kl. 12 – 14.

Skatekurs i mai
Innleid skateinstruktør var på plass i skateparken to uker i mai. Gjennom 4 kursdager har barna (og
Aktiv Eiker) hatt stor progresjon på brettet. Gode tilbakemeldinger fra både barn og foreldre om et
flott tilbud. Det kommer til å være mange i skateparken i Hokksund fremover. Tilbudet har vært et
samarbeid med Familiesenteret Øvre Eiker og Aktiv Eiker.

Status og plan for gruppene
Tilbakemeldinger fra deltakere
Voksne:
En tidligere deltaker kom inn i lokalene våre for noen uker siden for å takke for
hjelpen. Vedkommende hadde gått ned 70 kg på to år, og var bestemt på at
oppfølgingen ved frisklivssentralen var det som trengtes for å kom me i gang og
motiveres til livsstilsendring. Trener flere ganger ukentlig nå og har et “normalt”
kosthold.
35-åring om hva han sier til kameratene sine om deltagelse på frisklivsresept: “Jeg
trener i gruppe med andre, og det er flere eldre. Det verste er at jeg liker det.”

Barn og unge:
Deltakere i barnegruppa som er ferdig til våren er fortvilet fordi de trolig ikke har
ungdomsgruppe å begynne i til høsten. “Hva skal jeg gjøre da?” “Jeg har gledet meg til
å begynne i ungdomsgruppa!”

Barne- og familietilbudet - Helse og livsstil 9-12 år
I mai blir det terrengløp for familien, kajakkpadling og orientering for barna.
I uke 19 og 20 er det hverdagsaktivitetskonkurranse for familiene. Her er det mulig å nå topppremien ved å være masse i aktivitet.
Fremdeles full gruppe. Ledige plasser til høsten, 5 på venteliste.

HVERDAGSAKTIVITET 
Vårens konkurranse i hverdagsaktivitet
er fra 08.- 21.mai. Vi oppfordrer deg
til å være fysisk aktiv minst 60 min hver dag!
Til mer aktiv du er – til flottere premie får du!
Trenger du tips til aktiviteter? Se neste side
Hvordan samle poeng?
1 poeng: 10 aktive minutter
2 poeng: 10 aktive minutter med familie.
2 poeng: Gå til og fra skolen.
Hver dag skriver du antall poeng i boka di.
Premiestige:
1.premie: 140 p. – Nike treningsbag (100 min/dag)
2.premie: 112 p. - Ball(3 ulike valg)(80 min/dag)
3.premie: 84 p. - Frisbee (60 min/dag)

Aktiv 13 – 16 år, Nedre Eiker
Gruppa fortsetter med aktivitet til og med 8.juni

Friskliv Voksne – full gruppe og lenger venteliste enn noen gang
Frisklivsgruppa for voksne er for tiden full. Det er bra oppmøte og god stemning og innsats blant
deltakerne. I mai skal vi prøve “Grønne turer” i Hoensmarka, som er enkel turorientering i by/tettstedsnære områder. Kart med poster kan lastes ned gratis.
Det er 54 personer på venteliste, men ikke kapasitet/ressurser til å ta inn flere før sommerferien.

Nytt likemannstilbud i Mjøndalen
Som resultat av økonomiske nedskjæringer i Aktiv Eiker legges resepttilbudet i Mjøndalen ned.
Gruppa er nå ei likemannsgruppe som ledes av aktivitetsledere, og er åpen for alle.
Oppmøte Vassenga, tirsdag og torsdag fra 10-11.30. Kontaktperson er Eivind Narverud, 91696194.
For mer info om Aktiv Eiker, gå inn på vår hjemmeside eller facebookside.
Med vennlig hilsen Laila Kvale Støstad, Frisklivsveiledere barn/unge
Laila@aktiveiker.no mob. 941 67 770

