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Hei alle venner, 

Siden jeg startet i min stilling i august, så har jeg truffet mange flotte mennesker og startet mange 

gode prosesser for å etablere Aktivitetsvenn i Møre og Romsdal.  Nasjonalforeningen for folkehelsen 

sitt nettverk i Møre og Romsdal er gull verdt! Aktivitetsvenn blir til i samskapelse med kunnskapsrike 

og engasjerte mennesker i lagene, kommunene, ressursgruppen og de frivillige Aktivitetsvennene. 

Sammen skal vi gi ett tilbud om en meningsfylt fritid for personer med demens og den frivillige. Å 

gjøre noe hyggelig sammen med en annen som liker det samme, det blir dobbel glede!  

Jeg kan med glede si at Aukra kommune skriver under kontrakt med Nasjonalforeningen for 

folkehelsen 16.desember. I samarbeid arrangerer vi ett åpent møte 14. januar med tema demens 

og frivillighet. Ordfører Bernhard Riksfjord er positiv til Aktivitetsvenn og vil åpne møtet. 2. og 9. 

februar blir det første kurset for Aktivitetsvenner i Møre og Romsdal, arrangert i Aukra.  

I Kristiansund er vi godt i gang med forankringsprosessen for en god partnerskapsavtale og 

samarbeidsavtale. Kristiansund er en stor bykommune og det er viktig med god tid i dette arbeidet. 

Kristiansund og omegn demensforening gjennomførte ett åpent møte, 26.november, der 

Aktivitetsvenn var ett av to hovedtema. Jeg kan med glede fortelle at 15 elever og deres lærer fra 

St.hanshaugen videregående skole vg2, Helsefag, deltok. 4 stykker registrerte seg som Aktivitetsvenn 

den kvelden.  
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I Herøy og Molde er vi også i gang med prosesser, og håper på å skrive under samarbeidsavtale og 

arrangere kurs på nyåret. Aktivitetsvenn har vært tema på mange åpne møter og treff i flere 

kommuner og det er flere som ønsker å starte med Aktivitetsvenn. Planen videre er å etablere 

Aktivitetsvenn gradvis i flere kommuner i 2015. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med helselag 

og demensforeninger i Møre og Romsdal, flere kommuner og alle de flotte menneskene som vil være 

en Aktivitetsvenn.   

Jeg vil rette en spesiell julehilsen til alle dere som er Aktivitetsvenner fra piloten i Molde i fjor. Mange 

av dere som fullførte kurset «Treningsvenner» er fortsatt aktive etter ett år og vil gjerne fortsette. 

Det er veldig flott!  

Har du lyst å bli en Aktivitetsvenn eller kjenner noen som vil bli det? Ta gjerne kontakt med meg hvis 

du ønsker å bli Aktivitetsvenn eller har spørsmål om ordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

        

Julehilsen fra 

Liv Synnøve Hoel 

 

Regional prosjektleder Aktivitetsvenn 

Tlf: 404 45828 

E-mail: liho@nasjonalforeningen.no 

 

 

 

Man kan ikke redde hele verden…  

… men man kan redde hele verden for ett menneske! 

Hjertelig takk for godt samarbeid, gode samtaler og treff høsten 2014 

og jeg ønsker dere en herlig jul og ett spennende og godt nyttår!  


