
 

Elin : 47 70 70 76 

Anne Beth: 94 16 63 10 

frisklivssentralen@gjerdrumkommune.no 

Følg oss: 

 Facebook: Frisklivssentralen i Gjerdrum  

 Instagram: friskliv_gjerdrum 

 

FRISKLIVS TIMEPLAN VÅREN 2021 

OBS! Timeplanen til våre samarbeidspartnere er ikke oppdatert siden feb 2021, så hvilke 

timer som er avlyst pga covid og hvilke som er i gang kan variere.  

  

 

 

MANDAG 

Yoga 
Kl 9:30-10:30 

Lysdammen 

Ta med matte, 

pledd og klær etter 

vær. 

TIRSDAG 

Frisklivstrening 

Kl 12-13 

Lysdammen 

   

     

 

 

  

            ONSDAG 

Frisklivstrening 

Kl 10–11 

Utenfor Kulturhuset 

 

Helsekafe  

Kl 11–12 

Kulturhuset 

Møteplass for alle - ta med 

matpakke.  

Frisk og aktiv 

Kl 13:15–14:15 

Trening ute på kunstgresset 

for 9-12 år 

 

 

  

Frisklivssentralen har 

samarbeidspartnere, 

se bakside.  

Du kan delta på disse 
aktivitetene når du 
har en aktiv resept, 
du må ta med 
Frisklivskortet ditt 
ved oppmøtet på 
timen. 

 Røde timer: Du må 
ringe Gjerdrum 
Fysioterapi og trening 
(GFT) for å melde deg 
på timer på telefon 63 
99 10 00.  

 

SPREK: Send SMS 
47272222.  beskjed til 
FRISKLIV 47 70 70 76 
dersom du skal delta 
på timer med SPREK. 

 

mailto:frisklivssentralen@gjerdrumkommune.no


 

 

 

 

 

MANDAG 
GFT 
«Sterk og stødig» 
10.00 -11-00 
Idrettshallen 
Iren 
SPREK 
«Godt voksen» 
styrkesirkel 
10.00–11.00 
(Marthe) 
 
Sanitetsforening 
Trimgruppe  
«Godt voksen» 
11.00-12.00 
Misjonshuset 
 
LHL  
Lytt og les 
11-13 
(Oddetallsuker) 
Kulturhuset 
 
LHL 
Kvikk i kropp og topp 
Sosialt samvær 
11.30:13:00  
(Partallsuker) 
Kulturhuset 
 
Frivilligsentral 
Tur i marka 
10.30–12.30 
Lysdammen 
Telefon leder Anvor: 

40047889 

 
GFT 
Spinning  
19.00-20.00 
Idrettshallen 
 
GFT 
Yin Yoga 
19.30-20.30 
Kjøpmannsstredet 
 
GIL (Stengt pga. covid-19) 
Aerobic/Step 
20.00–21.15 
Veståsen skole 

TIRSDAG 
LHL 
Tur/utetrim 
11.00-13.00 
Påmelding til 
Mona:976 31 877 
 
GFT 
Spinning 
18.30-19.30 
Idrettshallen 
 
LHL 
Billiard damer/m 
kaffe 
13.00-15.00 
(Billiard stengt 
pga.covid-199 

ONSDAG 
SPREK 
«Godt voksen» 
styrkesirkel 
10.00–11.00 
(Marthe) 
 
GFT 
Spinning 
10.00-11.00 
Idrettshallen 
 
Frivilligsentral 
Tur 
10.00–11.00 
Kulturhuset 
Kaffe og vaffel etter 
tur  
 
LHL 
Billiard/m kaffe 
13.00-15.00 
 
GFT 
Spinning 
19.00-20.00 
Idrettshallen 
 

TORSDAG 
LHL  
Tur/utetrim 
11.00-13.00 
Påmelding til Mona:976 31 
877 
 
 
GFT 
«Sterk og stødig» 
10.00-11-00 
Idrettshallen 
Kaffe og samvær etter timen. 
Inger Marie 
 
LHL 
Billiard/m kaffe 
13.00-15.00 
 
GIL (Stengt pga.covid-19) 
Styrkesirkel 
19.00–20.30 
Veståsen skole 
 

FREDA 
GFT 
Spinning 
07.00 -8.00 
Idrettshallen 
 
SPREK 
«Godt voksen», styrkesirkel 
10.00–11.00 
(Marthe)  
 
LHL  
Lytt og les (oddetallsuker) 
11-13  
Kulturhuset 
 
 
SPREK 
Yoga  
11.15-12.15 
(Marthe) 
(påmelding til Friskliv) 
 
 
 
 

Kvinnenettverket: 

Lørdagskafè Kulturhuset 

en gang pr. mnd.(Stengt på 

grunn av covid-19) 

Hobbykveld annenhver 

torsdag (1 og 3 torsdag i 

mnd)  18-21 på 

Kulturhuset. 

Påmelding på LHLs timer 

til Mona Engell: 976 31 

877 

 



 
 

TILBUDENE PÅ GJERDRUM FRISKLIVSENTRAL VÅREN 2021 

På Frisklivssentralen får deltakerne en vennlig dytt på veien til å endre 

levevaner for å forebygge livsstilssykdommer eller leve bedre med allerede 

ervervet sykdom. Man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være 

deltaker. Den viktigste jobben gjør deltaker selv, Friskliv hjelper på veien. 

Tilbudet retter seg mot Gjerdrum kommunes innbyggere og kan bli henvist til 

Friskliv via fastlege, psykisk helse, ressurssenteret, NAV eller deltaker kan ta 

kontakt selv.  

 

Friskliv tilbyr individuell veiledning/motivasjonssamtaler og ulike kurs som 

fremmer mestring og aktivitet. Fra 1. mai 2021 har Friskliv følgende tilbud: 

Samtale - Friskliv Gjerdrum har kompetanse på fysisk aktivitet og ernæring og 

kan veilede i en endringsprosess av livsstil og vaner.  

Frisklivstrening ute – Kondisjon- og styrketrening ute. Lavterskel trening som 

tilpasses den enkelte.   

Yoga ute - Yoga med fokus på rolige bevegelser, pust samt at vi kommer til å 

holde stillinger over tid. Det er viktig å ha på seg nok klær til en rolig yoga time. 

Alle må ha med seg matte og teppe til timen. 

Helsekafe ute – Lavterskel sosialt samvær. En møteplass for å treffe andre 

fysisk til uformell samtale og litt faglig påfyll. Servering av kaffe, ta med 

matpakke.  

 

 

 

 


