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Hälsoveckan – ett välkommet inslag varje år
måndagen den 15 oktober (med försmak redan söndagen innan) drar årets Hälsovecka i gislaveds 
kommun igång och du kan delta i aktiviteter för att prova, smaka, njuta eller bara lyssna, allt med 
hälsa i fokus. 

ett ord med flera betydelser
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och det är mycket som påverkar vår hälsa. bredden av hälsa 
syns i årets program. du erbjuds alltifrån demokratidagar till motionspass. Programmet har också 
något att erbjuda alla och över hela kommunen. Det finns barnbus, prova på bowling, geocaching, 
råd om matvanor, koll på läkemedel och kontroll av blodtryck.

Temat i år är frukt & grönt och vid flera av aktiviteterna serveras du en frukt eller har chans att 
få pris med grönsakstema.

kontaktinformation
anna gamlén
folkhälsostrateg, gislaveds kommun
t: 0371-811 54 
m: anna.gamlen@gislaved.se

du läsa mer om hälsoveckan på gislaved.se/halsoveckan



SÖNDAG 14/10 
- en försmak av hälsoveckan
Kl. 15.00   Hälsodag med Reumatiker-
föreningen Västbo. Föreläsning om artros 
av ortoped Lars Wangmo samt diskus-
sion kring goda matvanor och fysisk akti-
vitet med folkhälsostrateg Anna Gamlén. 
Församlingshemmet, Gislaved.

MÅNDAG 15/10
Hela dagen   Gå i gång hälsoveckan! 
Alla invånare i Gislaveds kommun upp-
manas att på sina villkor gå en promenad 
och bidra till att hälsoveckan startar. 

TISDAG 16/10
Hela dagen   Demokratidag Gym-
nasieelever medverkar vid Open Space, 
Gisle sportcenter. Mötets tema är ”Hur 
kan barn och unga vara med och påverka 
utvecklingen av Gislaveds kommun?” 
Frukt serveras.
Kl. 10.30   Höstvandring med mustig 
soppa. Isaberg bjuder in till gemensam 
vandring i vacker natur upp till restau-
rang Toppstugan, Hestra där soppa bjuds. 
Pris 169:- Anmälan till Isaberg på telefon 
0370-339 300. 
Kl. 17.15   Prova på bowling Tjejer 
från 12 år kom och testa hur många 
käglor ni kan välta med hjälp av ett klot 
under ledning av BK Linnéa. Bowling-
hallen, Gisleparken, Gislaved.  
Kl. 18.00   Sylta- & safta kväll med 
Studieförbundet Vuxenskolan på Ölmes-
tadskolan, Reftele. Anmälan på telefon 
0371-12001
Kl. 18.00   Crosstraining Kombinera 
styrketräning och löpning under ett och 
samma träningspass med OK Gisle. En 
utmaning för ungdom och vuxna! Samling 
vid Sörgårdsskolan, Gislaved. Frukt efteråt.   

HELA VECKAN

PROGRAM 2012 
- TEMA FRUKT & GRÖNT
15-21 oktober i Gislaveds kommun

Kl. 19-21   ”Äta, träna & vila” 
Workshop med Magnus Carlson, 
erfaren fystränare i HV71. Känn på 
olika träningsövningar och lär dig mer 
om kombinationen kost och träning. 
C-hallen Gisle Sportcenter, Gislaved. 
Anmälan till Smålandsidrotten på tele-
fon 036-34 54 29 

ONSDAG 17/10
Kl. 8-16   Öppet hus på vårdcentra-
lerna Bra liv, Gislaved och Anderstorp. 
Kom och träffa hälsocoach för rådgiv-
ning, kontrollera ditt blodtryck och 
blodsocker samt testa din balans med 
en sjukgymnast. Frukt till alla.

Kl. 18.00   Löpträning Ett medelpass, 
perfekt för nybörjare och de som vill 
komma igång med löpning med Anders-
torps OK. Gläntan, Anderstorp.
Kl. 18.30   ”Inte in i väggen”  
Kyrkorna i Broaryd bjuder tillsammans 
in till en ekumenisk föreläsning med 
Sven-Olle Spång i Södra Hestra försam-
lingshem. Gratis frukt.  
Kl. 19.00   Frågesportkväll i Torg-
huset, Smålandsstenar. Upplev en av de 
tre deltävlingarna i kampen mellan 
Torghusets frågesportlag. Biljettpris 
120:- Bokas på telefon 0371-31050 
Kaffe och smörgås ingår.  Kvällens 
vinnare får pris i grönsakstema.
Kl. 19.00   ”Ta hjärngrepp om dina 
matvanor” Föreläsning av tidningen 
MåBras viktcoach Marie Tegnér. Du får 
praktiska råd, läckra recept, nya hälso-
rön och kloka expertsvar i en mix fri 
från pekpinnar! Församlingshemmet, 
Gislaved. Anmälan till Studieförbundet 
Vuxenskolan på telefon 0371-120 01

TORSDAG 18/10
Hela dagen   Måltidens dag! Äldre-
omsorgen i Gislaveds kommun upp-
märksammar dagen och serverar en 
gemensam meny i älgköttets spår och 
gör det extra festligt runt måltiden.
Kl. 14-17   Öppet hus med Reftele 
SPF. Kom och prova på zumba, minigolf 
och qi-gong samt testa ditt blodtryck 
hos sjukvårdskunnig personal. Kaffe, 
frukt & grönt. Föreningsgården, Reftele. 
Kl. 14.30   Passion för livet! Livscafé 
nr 11 med PRO Smålandsstenar bjuder 
på föreläsning ”Koll på läkemedel” av 
leg. apotekare Jenny Krook. Även Mål-
tidens dag uppmärksammas med Maria 
Ström, kostchef i Gislaveds kommun. 

Kl. 17.00   MTB-cykling för barn och 
ungdomar. Kom och prova på cykling i 
skogen tillsammans med Anderstorps 
OK. Gläntan, Anderstorp.
Kl. 18.00   Motionsträning med OK 
Vivill. Motionsträning som passar alla. 
Samling vid klubbstugan, elljusspåret 
Vikabo, Smålandsstenar. Bastumöjlighet. 

Kl. 18-20   Hälsokväll vid Gislebadet 
Passa på att prova badtunna, arombastu, 
olika frukter och fruktiga drycker  
under vuxenkvällen på Gislebadet,  
Gislaved. Badavgift 40:-.

FREDAG 19/10
Kl.12.00   Lunchkonsert Skye Crof-
ters spelar Irländsk folkmusik på Kul-
turhuset Borgen, Gislaved. Entré 60 kr 
inklusive räksmörgås och frukt. Bokas 
på 0371-811 42 eller 813 84. 
Kl. 17.15   Gympa styrka-kondition 
med Anderstorps OK. Sporthallen 
Anderstorp.

LÖRDAG 20/10
Kl. 10-16   Demokratidag En dag med 
fokus på demokrati och mänskliga rättig-
heter. Utställning, föreläsning av Alexan-
dra Pascalidou och dialogcafé. Kommun-
huset, Gislaved
Kl. 15.00

   

Barnbus med Anderstorps 
OK. Gympa, lek och bus för barn i alla 
åldrar. Töråshallen, Anderstorp.

SÖNDAG 21/10
Kl. 9.15

   

Höstträning med Anders-
torps OK. Utmana backarna i skogen 
runt klubbstugan Bygget genom att 
cykla, springa, promenera eller 
orientera. Bygget, Anderstorp 
Kl. 9.30-11

   

Tipspromenad i Rosa 
bandet anda med Q-winns, Hestra SSK. 
Start vid Stationen blommor & presenter, 

Startavgift. Alla intäkter går till Rosa 

 

Bandet kampanjen.
Kl. 9-11   Tipspromenad med Anders-
torps OK. Start från Gläntan, Anderstorp. 
Våffelservering vid Bygget. Skänk en slant 
till Rosa bandet kampanjen. Gratis frukt!  
Kl. 13.30-15

   

Tipspromenad och 

 

våffelservering med OK Reftele. Rönne-
ljung, Reftele. 
Kl.14-15   Tipspromenad och våffel-
servering med OK Vivill. Klubbstugan vid 
elljusspåret Vikabo, Smålandsstenar
Kl. 16.00

   

Ekumenisk gudstjänst

  

för alla åldrar i Broaryds Allianskyrka. 
”Simon & Maries äventyr” med Malin 
Kindvall. Fika serveras.

Program:
gislaved.se/halsoveckan

gislaved.se/halsoveckan

Samtliga BVC mottagningar i kommunen har 
tipspromenad och visar på goda och bra frukt 
och grönt alternativ. 

I biljettpriset på bioföreställningarna på biograf 
Klämman, Torghuset Smålandsstenar ingår det 
en frukt.

Geocaching av 10-tal cacher vid Natur- och 
kulturstig Nissan, Gislaved. Kom till kommunhu-
set och låna en GPS som är färdigladdad med 
cacherna från och med måndag kl. 12. Läs mer 
om geocaching på www.geocaching.se eller ställ 
frågor via mail till hssk@bahnhof.se  

Tipspromenad och boktips om frukt och grönt 
samt hälsa på kommunens bibliotek. 
    
Utställning av alster i hälsoveckans tävling för 
elever upp till årskurs 6 på temat frukt & grönt 
på kommunens bibliotek.

Allt är gratis 
om inget  

annat anges i 
programmet
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