
FrisklivUTE: gruppetrening utendørs med fokus på kondisjon og styrke.  

Tirsdager og torsdager kl. 10-11  fra uke 34. t.o.m. uke 51. Ta kontakt med Frisklivs-

sentralen for mer informasjon og/eller påmelding. For deltakere på Frisklivsresept. 

FrisklivYOGA: kundaliniyoga for energi og balanse. Går over fire ganger med opp-

start torsdag 11. september. Kl 1300-1415. Åpent for alle.  

FrisklivSPINN OG STYRKE intro: introduksjon til spinning annenhver torsdag fom 

uke 43 kl 14-15. Styrke og uttøying som avslutning av timen. Åpent for alle.  

FrisklivKOM-I-GANG: kom i gang med trening , for deg som er utrent og/eller gra-

vid. Treningen tilpasses hver enkelt. Påmelding er nødvendig. Oppstart mandag 9. 

september kl 14-15. Åpent for alle. 

Søvnskolen: her får du tips og triks for bedre søvn. Går over fire ganger med opp-

start tirsdag 24. september kl 1600-1730. Åpent for alle. 

Sluttekurs: i samarbeid med Frisklivssentralen Hamar. Kurs over 8 ganger. For deg 

som ønsker å bli snus– eller røykfri sammen med andre. Oppstart 16. oktober.  

Tankevirus: kurs over 3 ganger for deg som trenger hjelp til å  mestre tanker og sty-

re oppmerksomheten. Oppstart mandag  16. september kl 14-1530.  Åpent for alle.  

Bra mat: er et inspirasjonskurs over 5 ganger hvor det er fokus på å øke motivasjon til 

å oppnå  et varig og sunnere kosthold. Starter i november 2019. Åpent for alle. 

Frisklivssamtale: ønsker du å gjøre en endring knyttet til områdene fysisk aktivitet, 

kosthold, tobakk eller psykisk mestring og trenger litt støtte? Ta gjerne kontakt med 

oss for en prat. Åpent for alle.  

Endringer kan forekomme, så følg med på vår nettside og facebook. 

INFORMASJON OG TILBUD 

AUGUST—DESEMBER 2019 

TILBUD AUGUST — DESEMBER 2019 

Påmelding på hjemmesiden eller ta kontakt for mer informasjon! 

epost: frisklivssentralen@ringsaker.kommune.no 

hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no/frisklivssentral 

facebook: Frisklivssentralen Ringsaker  



Frisklivssentralen Ringsaker er en kommunal 

forebyggende helsetjeneste som hjelper og 

støtter personer som ønsker å endre leve-

vaner knyttet til  områdene fysisk aktivitet, 

kosthold, tobakk og psykisk mestring. Vi til-

byr individuelle samtaler, kurs og gruppeba-

serte tilbud. Du trenger ikke å ha en diagnose 

eller være syk for å delta hos oss. 

 

Hvem er tilbudet for? 

Tilbudet er for deg mellom 18 og 70 år, som er innbyg-

ger eller ansatt i Ringsaker kommune. Ønsker du å del-

ta på gruppetreningene må du komme deg til og fra på 

egenhånd og kunne gå sammenhengende i 20 mi-

nutter. Samtaler og utetrening er gratis. 

Henvisning: 

Du kan ta kontakt selv eller få fastlege, annet helseper-

sonell eller NAV til å henvise deg med en frisklivsresept.  

Hva er en Frisklivsresept? 

Frisklivsresepten varer i 3 måneder og gir mulighet for 

oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppeba-

serte tilbud. Resepten starter med en strukturert sam-

tale hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Fris-

klivssamtalen er individuell og bygger på prinsipper for 

motiverende samtale, en metode som er dokumentert 

å være effektiv for endring av vaner. 

Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resep-

ten kan fornyes inntil ett år. 

 

”Det gjør så godt 

å være sammen 

med andre  

– jeg glemmer det 

som er slitsomt”. 

Deltaker på frisklivs-

sentralen 

Kurs og gruppetilbud som settes opp etter behov: 

Kurs og gruppetilbud som settes opp varierer. Se bakerste side for 

høstens tilbud og vår nettside og facebookside for nyeste informa-

sjon. 

Bra mat er et inspirasjonskurs  over 5 ganger hvor det er fokus på 

å øke motivasjon til å oppnå  et varig og sunnere kosthold. 

Sluttekurs er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke/snuse. 

Kurset går over 6-8 kvelder. Vi tilbyr også individuell veiledning. 

Søvnskolen: går over 4 ganger og har fokus på søvn og søvnva-

ner. Du får enkle tips og triks for bedring av søvn.  

Ta Styring! : livsmestringskurs over 6 ganger. For deg mellom 30 

og 60 år som ønsker å mestre helseutfordringer bedre.  

Tankevirus: Kurset og presenterer negative tanker som ulike tan-

kevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.  

Kurs i Belastningsmestring: kurs over 10 ganger hvor du lærer å 

mestre stress og belastninger.  

Treningsveiledning: Veiledning i bruk av styrke– og kondisjonsap-

parater. For deltakere på Frisklivsresept.  

Alle kurs og aktiviteter følger skoleruta. 

Hvem er vi? 

Ragna H. Gillebo, rådgiver/idrettspedagog, mob:  459 76 841 

Ragnhild Platou Borgersen, psykologspesialist, mob: 459 76 842 

Thea Eskerud, fysioterapeut, mob: 476 95 941 
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