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MANDAG 
Friskliv MediYoga 
9.00-10.00 
Kulturhuset/persstuen 
Ta med  teppe og pute til 
timen 

 
TIRSDAG 
LHL  
Seniorgruppe menn 
8.30-9.30 
Atletklubben 

 
ONSDAG 
SPREK 
«Godt voksen» 
styrkesirkel 
9.00–10.30 
Kaffe og samvær etter 
timen. 
 
 

 
TORSDAG 
LHL  
Seniorgruppe menn 
8.30-9.30 
Atletklubben 
 

 
FREDAG 
GFT 
Spinning 
7.00-8.00 
Idrettshallen 

Sanitetsforening 
Trimgruppe«Godt voksen» 
11.00-12.00 
Misjonshuset 
 

LHL 
Styrkesirkel 
9.00–10.00 
Kulturhuset/Persstuen 
 

SPREK 
«Godt voksen» 
styrkesirkel 
10.20–11.20 
 

Friskliv 
«Godt voksen» 
styrkesirkel 
09.30–10.30 
Kulturhuset/Persstuen 
Kaffe og prat etter trening 

Frivilligsentral 
Tur 
10.00–11.00 
Kulturhuset 
 

LHL 
Styrkesirkel 
10.15–11.15 
Kulturhuset/Persstuen 
Enkel servering etter 
trening. 

Friskliv Kondisjon/styrke 
9.00-10.15 
Kulturhuset/Persstuen 
Kaffe og prat etter trening. 
 
Treningen flyttes ut, når 
våren kommer.  SPREK 

Sunn rygg 
11.20–11.50 
 

LHL 
12.30-13.30 
Yoga (nybegynner) 
Kulturhuset/persstuen 
 

Frivilligsentral 
Tur i marka 
11.30–13.30 
Lysdammen 

Positiv trening og helse 
Dekktrekk styrke/intervall 
18.45-19.40 
Kniplia 
(Fra uke 11) 

GFT 
Spinning 
10.00-11.00 
Idrettshallen 

LHL 
Styrkesirkel 
15.30–16.30 
Idrettshallen 

GFT 
Spinning 
18.00-19.00 
Idrettshallen 

GFT 
Spinning 
19.00-20.00 
Idrettshallen 

LHL  
Styrke/kondisjon 
14.00–15.30 
Atletklubben 
Enkel servering etter 
trening 

GFT 
Yin yoga 
17.30-18.30 
Grøkul 
 

 

GFT 
Slyngetrening 
18.00-19.00 
GFT 

GFT 
Styrkesirkel 
18.30-19.30 
Grøkul 

GFT 
Vinyasa Yoga 
19.00-20.00 
Grøkul 

GFT 
Spinning 
19.00-20.00 
Idrettshallen 

GIL 
Styrkesirkel 
19.00–20.30 
Veståsen skole 

 

GIL 
Aerobic/Step 
20.00–21.15 
Veståsen skole 

 Gågruppe (Tjukkasgjengen) 
19.00-20.00 
Ungdomsskolen 

Positiv trening og helse 
Bootcamp 
20.10-21.00 
Vestbyvegen 52 
 (fra uke 11) 

 
 

 

 

 

 

 

Elin Telefon: 477 07 076 Christine Telefon: 941 66 310 

frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no 

 

Hvis du ikke møter på avtalte timer må du gi beskjed til Frisklivssentralen, enten ved å ringe eller sende en SMS.    
 

 

TIMEPLAN FRISKLIVSSENTRALEN I GJERDRUM 
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TRENINGSTILBUD:   

Frisklivsresept kan du få enten ved å kontakte Frisklivssentralen direkte, hos din fastlege (eller hos andre fagpersoner). Du  som er «Godt 

voksen, må ta kontakt med fastlegen sin for å få en henvisning (Frisklivsresept).   

Friskliv MediYoga Består av enkle fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjon. Alle øvelser utføres med utgangspunkt i hver enkelt deltaker sine 

evner og kapasitet. Øvelsene utføres på matte eller på stol hvis det passer deg bedre. Timen ledes av diplomert Mediyoga instruktør 

(Fysioterapeut). Krever frisklivsresept. 

Friskliv kondisjon/styrke: Dette er en time med både fokus på både kondisjon og styrke. Etter timen er det mulighet for å ta en kaffekopp. Må ha 

Frisklivsresept 

Friskliv «Godt voksen» styrkesirkel. Styrkesirkel for deg som er «godt voksen». Etter timen er det mulighet for å ta en kaffekopp på 

Frivilligsentralen. For å delta på tilbudet må du ha henvisning fra din fastlege (Frisklivsresept). 

Frivilligsentralen: Tur i marka Oppmøte på Lysdammen hver mandag. Pakk ryggsekken med matpakke og drikke, og bli med på tur. Kontaktperson 

Anvor Sundli 400 47 889.  Onsdager: Tur fra Kulturhuset, med oppmøte utenfor Frivilligsentralen k. 10.00. Vel møtt! 

Gågruppe Trenger du noen å gå tur sammen med? Hver onsdag kan du møte opp på ungdomsskolen og gå sammen med andre. Timen arrangeres 

av frivillige. Kontakt opplysninger leder: 41412379  

Landsforeningen for hjerte og lungesyke/LHL Styrkesirkel i idrettshallen, Styrke/kondisjon på atletklubben og styrkesirkel på Kulturhuset,  enkel 

servering etter trening. Kontaktperson Mona Engell Telefon: 976 31 877. Seniorgruppe menn (styrke/kondisjon) kontaktperson Steinar Hansen 

Telefon: 911 78 974. Trenger ikke påmelding. 

Gjerdrum Fysioterapi og trening/ GFT. Du kan prøve deg på ulike aktiviteter som spinning, styrkesirkel, yoga og slyngetrening i reseptperioden. 

Krever påmelding på telefon: 63 99 10 00. 

Gjerdrum idrettslag/GIL. Aerobic/step og styrkesirkel i gymsalen på Veståsen skole. Krever ingen påmelding. 

SPREK «Godt voksen" er en styrkesirkel tilpasset personer 60+. Det vil bli mulighet for kaffe og samvær etter onsdagstimen. "Sunn rygg" er en 

lavterskel time med fokus på bevegelighet og styrke rundt ryggraden. For de som ønsker ekstra oppfølging og tilpasset trening, tilbyr SPREK 30% på 

5 PT-timer, til de med henvisning fra frisklivssentralen.  

Positiv trening og helse: Fra uke 11 starter det opp dekktrekk og bootcamp for deg som liker å trene ute.  

KURS 

BRA MAT for bedre helse: 5 samlinger. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små-skritt, store forbedringer» og er 

basert på de nasjonale kostrådene. Kurset tar for seg tema som sunne matvarevalg, fem om dagen, regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, 

varedeklarasjoner, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet og praktisk matlaging.   

Tobakksfri: 6 samlinger. Snus- og røykesluttkurset er basert på prinsipper for motiverende intervju. Antall gruppemøter kan variere mellom seks 

og ti. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og i etterkant av 

sluttdatoen. 

KIB: kurs i mestring av belasting. 10 samlinger. For personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger i arbeids- og 

privatliv.  

KID: Kurs i mestring av depresjon.10 samlinger. Kurset er lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell. Deltakerne lærer 

teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Deltakerne trenes 

også i å engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og å utvikle sosiale relasjoner 

BRA MAT «barn og ungdom med familier» Matkurs over 4 ettermiddager. Henvisning foregår via helsesøster.  


