
Helse for kropp og sjel 

Helse og trivsel henger nøye sammen, men det er fullt mulig å trives og ha et godt liv om helsa ikke 

er helt på topp. For selv om helsa påvirker hverdagen og aktivitetsnivået, er det viktig å være fysisk 

aktiv så langt kroppen makter. Men enda viktigere for livskvaliteten er hvordan vi  egentlig har det, 

med oss selv og menneskene rundt oss, gjerne det vi kaller mental helse. For de fleste er det 

vanskelig å åpne opp det innerste i oss hvis vi ikke har noen nære eller fortrolige å samtale med. Slike 

tilbud greier ikke det offentlige så lett å få til, selv om jeg tenker at det hadde vært fint med et tilbud 

til særlig foreldre, i Familiens Hus. Misjonskirka har et tilbud om samtale for mennesker som har 

behov  for å lette på trykket eller bidra til å løse opp i vanskelige livssituasjoner. Tilbudet er åpent for 

alle, og selv om den åndelige dimensjonen selvsagt ligger i bunnen for dette tilbudet, avgjør den 

enkelte helt og fullt  innholdet i samtalene. Det har vært til hjelp for mange mennesker. Jeg kunne 

ønske meg flere slike tilbud også utenom det kirkelige, for mange går alt for lenge med konflikter og 

indre uro som gjør livet besværlig. Det er viktig med lav terskel for å tilby slike samtalerom der noen 

med erfaring og livsvisdom kan både lytte og peke på løsninger på konfliktfylte tanker og situasjoner i 

livet, uten å måtte stå på venteliste hos dyre psykologer. De trengs også, men å prate med noen i 

fortrolighet kan løse mye. 

NRK har vist noen programmer som tar opp framveksten av selvhjelps- og motivasjonsprogrammer 

som selges dyrt, særlig til næringslivet og bedrifter for å motivere arbeidstakerne til positiv tenkning 

og økt trivsel og innsats for arbeidsgiveren. En konklusjon som kom fram var at slik programmer 

glemmes fort og har liten effekt. Den enkelte må selv se behovet for endring av livsstil eller 

prioriteringer hvis det skal bli varig forandring i hverdagen, og mange trenger hjelp til å sette ord på 

det konfliktfylte og komme i gang med endring eller ta kontakt med noen for å få hjelp. 

Kommunen har fått tilbud om en aktivitet som Idrettskretsen tilbyr, som heter Aktiv på Dagtid, og 

som tilbyr et fellesskap noen dager i uka, der blant annet fysisk aktivitet er et av tilbuda. En erfaring 

er at mange knytter kontakter gjennom dette organiserte tilbudet, og på den måten kommer ut av 

isolasjon og ensomhet. En stor prosent får tro på egne evner og begynner å søke skole og jobb og 

annen organisert virksomhet. Om dette kommer på plass i Froland fra nyttår, vil vi annonsere det 

gjennom Frolendingen. 

Kommunen er svært glad for det engasjementet som alle frivillige organisasjoner har for å gi 

innbyggerne et bedre liv og en meningsfull hverdag. Å være med å feire Froland Idrettslags 100 års 

jubileum i helga, var en fest. Idretten er en viktig faktor i oppveksten til mange unge. Men like viktig 

er de mange gruppene som samles fast til fellesskap og dyrking av felles interesse. Vi er heldige i 

Froland som har mange slike tilbud, men jeg tror det er mange som sliter med å bryte ut av 

isolasjonen og ta kontakt. Du er garantert velkommen og det gir livet en ekstra verdi for den som 

våger det.  
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