
 

 

 

 

 

 

Livscafèers betydning for 

samskaping blant eldre 

 

Lyst på livet i Østfold  
 

 

 

 

 

Gunnar Andreas Hjorthaug, rådgiver i Folkehelseseksjonen Østfold 

fylkeskommune 

Bente Holm Sælid, rådgiver i Enhet Helse Sarpsborg kommune 



 

 

Flere Freske Folk 

i Østfold 

 

 

■ Målgruppe: Innbyggere 60 +, men også 

aktiviteter sammen med barn 

■ Lokalt partnerskap for forebygging 

 og livskvalitet  

■ Østfoldhelsa, 5 kommuner, fylkeskommunen 

■ Idrettskretsen ledelse, lokal koordinator 

■ LUK prosjekt, støttet av Helsedirektoratet, 

Skadeforebyggende forum, Sparebank 1 og 

Østfold fylkeskommune 



Strategier 

■ Offentlig og frivillig samarbeid/koordinering  

■ Idretten/frivilligheten står for aktivitetene 

■ Livscafèer – møteplasser – kunnskap 

■ Universelt utformede møteplasser – stier 

for alle - sentrumsti 

 



Hvorfor møteplasser og fysisk 

aktivitet  

■ Helse og funksjonsdyktighet = livskvalitet 

■ Regelmessig fysisk aktivitet = selvhjulpenhet 
og livskvalitet 

■ Alle aldersgrupper  oppnår effekt av 
trening/aktivitet  

■ Sosiale møteplasser og samhold 

= avgjørende for livskvalitet og psykisk helse 

■ Mennesker som trives og har -Lyst på livet- 
er viktig for lokalsamfunnet 

 



H AKTIVITETSKORT 
Hvordan bli deltaker ? 

 
Registreringsskjema på servicetorget 
i Sarpsborg. 
Når du har betalt ta med kvittering 
og foto til Idrettens Hus og 
mottadeltagerkort. 

 
Aktiviteter i regi av frivillig-
sentralene og DNT Nedre Glomma 

er Gratis ! 
Fra 1. september, 
kr. 100,- 



Folkehelsesporten Bowls  



”Stien for alle” 



Livscafè - Lyst på livet i Norge 

■ Passion för livet i Sverige – en 

folkehelsebevegelse 

■ Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten formidler opplæring og 

kurshefter 

■ Organiseres av det offentlige og frivillige 

sammen 

■ Livshjulet – en metode 



Hvem vil være med i Sarpsborg  

■ Flere Freske Folk (målgruppe 60+, 

innvandrere) 

■ Koordinator og prosjektgruppe 

■ Forespørsel til kultur 

(senioruka/litteraturuka), forebyggende tj, 

helse - folkehelse, frivilligsentraler, 

sanitetsforeninger, eldreråd, RNF 

■ Hva gjør vi, fysisk aktivitet og møteplasser 

 

 



 

 

■ Livscafè - møteplasser med kunnskap 

■ Humor og sosiale treff  

■ Dele erfaring, egen helse og trivsel 

■ Koordinatorer fra kommunen legger til 

rette og gir støtte  

■ Bidrar til å skape samhold, livsglede og 

trivsel, og legger til rette for forandringer i 

den enkeltes liv 



 

Ildsjelen og kommunen 

Sammen er vi gode 

 ■ Livscafè 6-14 deltakere  

■ Frivillige faste sirkelledere 

■ Møtes 6-8g høst/vår, en gang i måneden 

■ Kontaktperson ved to Frivilligsentraler 

■ Hvem vil være med, mobilisering og 
informasjon - film 

■ Foreninger  

■ Grupper? 

 





Flere Freske Folk i Sarpsborg  



 

Etter prosjektperioden? 
 ■ Stien for alle - sentrumsnært friluftsliv 

■ Folkehelsesporten Bowls 12 kommuner  

■ Aktivt samarbeid -Trygge lokalsamfunn 

■ Lyst på livet «Livscafe»- lokal møteplass i 

7 kommuner 

■ Andre grupper  

■ Bare for 60+? 

 

 



Inspirasjon og påfyll 


