
LYST PÅ LIVET 

3. møte på Spjelkavik seniorsenter  

 

Vi var kun 7 stykker i dag, men vi hadde det så trivelig at det var vanskelig å skilles 

Velkommen v/Anita, som hadde funnet et ord for dagen av Nils Bredesen: 

«Ensomhet er ikke å være alene, men å ikke ha noen å savne» 

Dagen startet med innlegg fra leder for Frivilligsentralen i Ålesund, Siv Katrin Ulla. Siv har en 

master i samtaleterapi, og vi utfordret derfor henne til å si noe om temaet «Ensomhet – vår 

tids siste tabu?» 

Selv det minste problem kan bli en stor utfordring om vi ikke har noen å snakke med. 

Siv snakket om at god psykisk helse = god folkehelse 

God helse og det gode liv – omhandler bolig, utdanning, familie, økonomi, fritid, natur og 

ikke minst nettverk 

Hun snakket om hva vi kan gjøre selv – tenke strategisk, ikke negativt 

Vurdere- hvor er jeg om 5 år? Hvordan tror jeg nettverket mitt ser ut da? Be om hjelp når du 

trenger det, ikke tenk at jeg kan ikke be om hjelp for da må jeg gjøre noe til gjengjeld. Det er 

ikke enkelt å måtte be om hjelp, men vi syns jo selv at det er hyggelig å kunne hjelpe andre, 

derfor må vi tro at andre tenker som oss 

 

En engasjert foreleser 



Etter Siv sitt engasjerende innlegg snakket vi sammen om dette temaet. Alle var veldig 

engasjerte, hadde mye på hjertet og vi lo mye. Flere hadde vært litt spent på hvordan denne 

dagen ville bli, og var ærlige på at dette kanskje var det vanskeligste temaet i heftet vårt. 

Mye god erfaringsdeling kom ut av samtalen. 

  

 

Vi gikk så videre til lytteøvelsenpå s. 21 i arbeidsheftet, der vi skal lytte til lyder fra oss selv 

og så videre åpne for lyder i rommet. En god øvelse etter innlegg og samtale. 

 

Lunsj hører med, og kafeen hadde laget lekre smørbrød 

   

 

Etter lunsjen snakket vi sammen om det vi hadde jobbet med på forrige livskafe`, hva den 

enkelte hadde prøvd ut hjemme ut fra kartlegging av trygghet og sikkerhet i eget hjem. 



Noen kom med kommentar om at de hadde sett og tenkt på ting, men at de fortsatt lever 

farlig – vi må nå ha litt spenning i livet  

 

Øvelsen om å være til stede med et åpent hjerte og åpent sinn tok vi så. Vi ble minnet på at 

Gud har gitt oss to ører og en munn, selv om det mange ganger virker som om det er 

omvendt. 

 

Forberedelse til neste tema: Mat og drikke 

Kartlegge hva den enkelte spiser og drikker 

Vi ble enige om at vi skal lage et enkelt måltid sammen, salat og nybakte rundstykker 

Vi skrev handleliste og ble enig om hvem som handler inn. 

 


