
Lyst på Livet 

5. møte på Spjelkavik Seniorsenter 

 

Tema: Fysisk aktivitet 

 

9 deltakere til stede i dag.  

Fysisk aktivitet er noe av det aller viktigste på veien til livslyst og helse. 

Etter å ha pratet litt sammen om sommerferien, for å bli litt kjent og komme litt i 

gang igjen, gikk Anita gjennom livshjulet  og arbeidsoppgavene på s. 27 i 

arbeidsheftet. Alle jobbet med arbeidsoppgaven der, om hvor aktiv er jeg i det 

daglige? Hva ønsker jeg å oppnå? Er det et gap mellom det jeg vet og det jeg 

gjør? 

 

Randi Loe Muri, som er en av de ansatte i Aktivisering og velferdstjenester i 

Ålesund Kommune, og som har idrettsfaglig utdannelse, innledet til temaet om 

fysisk aktivitet. 

Hun la vekt på fire viktige temaer: 

 BALANSE – viktig for å unngå fall, viktig å gjøre slike øvelser hver dag 

for å opprettholde god balanse 

 STYRKETRENING – Viktig i alle aldre. Bra for skjelettet. Kan bruke 

strikk, fylle små flasker med vann, behøver ikke kjøpe inn dyrt utstyr. Det 

handler om å prioritere sin egen helse. Må jobbe for det selv. 

 BEVEGELSESTRENING – sitte på sengekanten hver morgen. Ta gode 

strekker. Dette gir en god start på dagen. Ankeljogge, kan også gjøre dette 

når vi står i kassakøen på butikken, j.fr. vår kjente orienteringsløper 

Lundanes 



 KONDISJON – ligger i bunnen for all trening. Viktig å starte i det små 

slik at man ikke blir så utslitt etter første gang at man mister lysten til å 

trene mer. 

Fysisk aktivitet er ferskvare! Må vedlikeholdes hver dag. 

 

Viktig å få prøve ulike øvelser, da er det lettere å huske. Randi er en 

inspirerende instruktør! 

 

 

 

 



RESEPT FOR ET SUNNERE NORGE 

Stortingsmedling 16 – folkehelsemeldinga.  

Fysisk inaktivitet er framtidas utfordring. 

 

Fysisk trening er viktig for: 

 Redusere funksjonstap 

 Redusere betennelsestilstander 

 Redusere ledddegenerasjon 

 

TRENING: 

Måtehold er best, det gir energi og glede!! 

 

EMPOWEMENT (egenmestring) 

- Hva holder oss friske? 

Fokusere på helse er viktigere enn å fokusere på hva som forårsaker 

sykdom. Vi må ta initiativ i livet vårt selv! 

 

 

Det kom fram at deltakerne i gruppa er med på mange ulike aktiviteter som: 

seniordans, svømming, tur med Den Gylne Spaserstokk, trim på seniorsenteret 

osv. Likevel var det flere som ville starte med litt morgenstrekk på sengekanten, 

men ingen ville ankeljogge i kassakøen på butikken, for som ei sa: «Sa vil vi bli 

tatt for å være tissetrengt». 

 

 

 



Vi gikk så ut på tur, og under turen gjorde vi også noen øvelser, til glede både 

for oss selv og de som gikk forbi oss. 

 

 

 

 

 

Tilbake på seniorsenteret smakte det godt med lunsj før vi tok et 

tilbakeblikk på forrige samlings tema som var om ernæring. 

 

Dagen ble avsluttet med en oppfordring til alle om noen av dem kan tenke 

seg å være med på å starte en ny gruppe i høst. 

Neste og siste gang er fredag 21. september. 

Alle deltakerne er enig om at dette har blitt kjekkere og kjekkere etter 

hvert. 

 



 

 

Og alder er ingen hindring for å være med. Her er gruppens eldste og 

yngste deltaker ivrig med i dagens øvelser. 

 

 


