
 
Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud, som 
betyr at du ikke trenger henvisning, men 
kan ta direkte kontakt selv. 
 
 

Vil du delta på «Aktivitetskafeen»? 

Da kan du bare møte opp, du trenger ikke å 
avtale med oss på forhånd.  

 

Har du spørsmål, send mail eller ring: 

Rune.fagerdal@askoy.kommune.no 

Mob.:   40 80 61 78 

 

 

 
 

 
 

Deltagernes beskrivelse av Frisklivssentralen Askøy. 

 

Aktivitetskafeen 



 

Aktivitetskafeen 
 

Aktivitetskafeen er et tilbud for alle som ønsker å 
bli kjent med nye mennesker. Er du ensom og 
ønsker noen å prate med er dette stedet for deg. 
Få informasjon om ting  som opptar deg, og om 
tilbud som finnes i kommunen. Her blir det alt fra 
en samtale over en kopp kaffe, allsang, aktiviteter 
som diverse spill og gjerne en bingo. 

 

Målsettinger for dette tilbudet er: 

 Relasjonsbygging på tvers av                    
generasjoner 

 Forebygge ensomhet 

 Få nye venner 

 Øke kunnskap om ting som opptar deg 

 Du er verdifull 

 

 I tilbudet inngår:  

 Møteplass flere ganger i uken 

 Salg av kaffe, vafler, smørbrød og frukt  

 Informasjon fra kommunen 

 Diverse foredrag 

 Spill og bingo 

 Allsang og minikonserter 

 

Tilbudet er for alle. 

Frisklivssentralen Askøy  

Tjenesten har et variert og innholdsrikt tilbud, 
med et overordnet fokus på å fremme helse og 
egne ressurser.        

For alle tilbud, se nedenfor: 
 

Kreftrehabilitering  
Et gruppetilbud til deg over 18 år. Målet med 
deltakelse er å kunne mestre din hverdag etter 
kreftsykdom. 
 

LEV (Livsstilsendring for voksne)  
Et gruppetilbud til deg over 18 år, som ønsker å 
endre levevaner, forebygge og mestre helse-
utfordringer. Det er ingen krav til diagnose for 
å delta. 
 

Alder ingen hindring 67+ 
Et tilbud for deg over 67 år som ønsker å være 
aktiv både fysisk og sosialt i gruppe. 
 

Aktivitetskafeen 
En sosial møteplass for alle innbyggerne på 
Askøy. Kom innom for sosialt samvær, kaffe, 
vafler og smørbrød, ett slag kort, quiz,  
informasjon fra kommunen, minikonserter, 
sang og underholdning.  
 

Søvnkurs  
Et gruppebasert kurs for deg med søvnvansker 
og som ønsker et alternativ til sovemedisin. 
 

Røyk-/snusfri  
Et tilbud for deg som ønsker å stumpe røyken 
og/eller kutte snusen. 
 

Undervisning 
I tillegg til gruppe-/kurstilbudet, underviser 
Frisklivssentralen i helsefremmende tema for 
andre instanser ved forespørsel. 

 

D et er høydepunktet i uken for 
meg å treffes på kafeen.             
Sitter ellers mye alene hjemme.    
 
 

Deltager på «Aktivitetskafeen». 


