
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbet i Centrum   

 

 

Välkommen 

Hälsa i Centrum 

Folkets Park 

Kaskad 

26 November 

Tid 08.30-15.00 

Jobbet i Centrum  2013 har haft olika  

utbildningar och aktiviter för personer 

med funktionsnedsättning. 

Konstrunda Växjösjön 

Konsert och tilltugg i Domkyrkan 

Anneviksdagar 

Föreställning av Ensemble Cor 

Hälsa i Centrum 

Innehållet och genomförandet  har  

arbetats fram genom en arbetsgrupp 

av deltagare från dagliga verksamheter, 

enhetschefer, FUB och OMS-fritid.  

Jobbet i centrum är också tänkt att  

ge ökad kunskap och förståelse om 

vilket viktigt och bra arbete  personer 

med funktionsnedsättning gör. 

 

 

BILD/foto 

Ta en ridtur ! 

Mekaniska hästen Pålle finns på  

plats i Parken 

Gå Hälsostigen och ha chans på 

nyttiga priser 



Hälsa i Centrum 

Välkommen till en dag i Parken där Hälsan 

står i centrum. Passa på att få nyttiga 

hälsotips, provsmakning och testa olika 

aktiviteter. Allt är gratis och ingen 

anmälan behövs. Man kan vara där hela 

dagen eller välja för eller eftermiddag 

 

Program  
Program 

  Förmiddag 

 

  08.30 

  09.00 

  09.30 

 

  10.00 

 

  10.30 

  11.00 

 

   

 

 

  Eftermiddag 

   

  12.30 

 

  13.00 

 

  13.30 

  13.30 

 

  14.00 

 

  14.30 

 

 

Dörrarna öppnas 

Prova på Linedance 

Avslappning, ca 15 min 

max 10 deltagare 

Bushörnan 2 

Premiärvisning 

Rörelsepass 

Avslappning, ca 15 min 

max 10 deltagare 

 

 

 

 

 

Avslappning, ca 15 min 

max 10 deltagare 

Hasse Andersson 

Kvinneböskeband 

Rörelsepass 

Avslappning, ca 15 min 

max 10 deltagare 

Bushörnan 2 

Premiärvisning 

Avslutning med 

Linedance 

 

Medverkande utställare 

 
Hälsomottagningen - sjuksköterske- 

studenter som erbjuder kostnadsfri  

hälsomottagning på universitetet 

Landstinget - dietist och sjukgymnast 

som visar bra kost och enkelt rörelsepass 

Lärvux - informerar om sin kurs   

”Hem och Konsumentkunskap” 

FUB - För barn, unga och vuxna med  

utvecklingsstörning  med utställningen 

”Onödig  Ohälsa” 

 

Växjö Golfklubb - tillgänglig golf för alla. 

Prova på att slå några slag 

Kronobergs Kungsgård - försäljning av 

egen odlat och närproducerat. 

Servicegruppen - utställning om deras 

hälsoarbete och nyttig provsmakning 

Annevik - naturbaserat fritidsanläggning  

Verksamheten bedrivs av OMS-fritid och 

daglig verksamhet 

VHIF - Växjö Handikapp Idrotts Förening  

Prova på mattcurling  

Har du frågor tar du kontakt med 

OMS-fritid  

 

oms-fritid@vaxjo.se 

0470-796046, 43021 


