
Hållbar hälsa
Arbetsmiljöenheten (AME) hälsar 
er välkomna till en eftermiddag där 
vi har fokus på hur du kan stärka 
ditt återhämtningsbeteende för en 
hållbar hälsa. Vi kommer att prata om 
livsstilsfaktorer såsom återhämtning, 
rörelse, kost och sömn.

Du får tips och råd på hur du med enkla 
medel kan förändra en vana till det 
bättre. Vi kommer även att prova ett 
pass basal kroppskännedom. Det är 
en metod som hjälper dig att lyssna på 
kropp och själ. 

Kajaktur i vattenriket
C4 kajakklubb tar oss med på en ca 
50 minuter lång tur i Vattenriket. Du 
behöver inte ha några förkunskaper 
utan lär dig det du behöver känna till 
på plats. Det finns både enkelkajak och 
dubbelkajak. 

Islandshästridning 
Islandshästridning i Kiaby för såväl den 
erfarne som för dig som vill prova på för 
första gången. Vi erbjuder ridning på tre 
olika turer:  
För dig med god ridvana, för dig som är 
nybörjare och ridtur med barn.

Prova på klättervägg
Sugen på att prova på att klättra? Följd 
då med oss till Tullen i Kristianstad där 
vi provar på att klättra på vägg under en 
timme.

Löpglädje och teknik  
på Balsberget
Vi springer på skogsvägar, stigar samt på 
smala djurstigar och en liten kort sträcka 
obanat. Vi kommer också att ha en kort 
genomgång av backteknik uppför och 
utför. Tempot är lågt till medel, det är en 
naturupplevelse och träningsglädje som 
är i fokus. Vi stannar vid två tillfällen 
och kör några minuter med funktionell 
styrketräning alternativt vila om någon 
hellre önskar det. En runda på 9 km och 
169 höjdmeter.

Vattengympa 
Gillar du gruppträning kanske vår 
vattenträning är något för dig!  
I motionsbassängen kör vi ledarledda 
pass med fokus på både styrka och 
kondition. Rörelse i vatten är skonsamt 
och skelettet belastas inte på samma sätt 
som det gör vid till exempel löpning och 
hopp på land. Men det ger ett konstant 
motstånd så många av kroppens muskler 
tränas samtidigt.

SPA i Brösarp
Vad passar bättre än att spendera en 
kväll på SPA med utsikt över Brösarps 
fina omgivningar, nu när hösten kryper 
sig på. 

Med drop-in från kl 17:30 får ni 
möjlighet att njuta av SPA och middag. 
Vid 19:00 serveras en buffé bestående 
av färskrökt lax, Raskarumstupp och till 
det dijonsenapsdressad potatissallad, 
grönsallad och tomatsallad. Fram till 
kl 20:30 har ni möjlighet att stanna på 
SPA ´t. I priset ingår lån av badrock, 
handduk och tofflor.

Föreläsning av Mindvoice
Höj din livskvalite med hjälp av dina 
egna inre resurser

Du får konkreta tips och övningar hur du 
höjer ditt immunförsvar och hälsonivå 
avsevärt.

Vi lär dig hur du ökar din energi och 
livsglädje.

Vi lär dig hur du enkelt ökar din 
rörlighet och minskar eventuell smärta i 
kroppen.

Vi lär dig hur du byter ut negativa tankar 
mot positiva så du får mer livslust och 
kreativitet.

Under föreläsningen arbetar vi med Dig 
som helhet och avslöjar kroppens själv-
läkande mekanismer. Hur du på kort tid 
kan fördubbla din lungkapacitet, stärka 
ditt immunförsvar och hur du frigör 
mängder av energi som finns inom varje 
individ. 

Smakvandring på Vånga 77.1
Vi besöker mysiga Vånga 77:1 där vi 
beger oss ut i naturen på ”smakstigen”. 
Vi vandrar genom fruktodlingar och upp 
på bergets branta sluttningar genom 
bokskogen. Vi stannar och pausar på 
platser med koppling till menyn, äter en 
säsongsinspirerad fyrarätters måltid, 
njuter av utsikten, går längs gamla 
hålstigar, spanar efter spår från forna 
odlingslotter och njuter av fantastisk 
utsikt över Ivösjön.

Utomhusträning i Tivoliparken 
med Lizette 
Utomhusträning med fokus på både 
styrka och kondition. Lizette är utbildad 
personlig tränare och har tidigare drivit 
företaget ”shape up your body” under 
flera år. 

Yoga i Tivoliparken med Kicki
Utomhusträning med yoga, medtag yo-
gamatta. Yoga dig starkare och få mer 
balans i kropp, sinne och själ! Öka din 
stresstålighet, närvaro och sinnesfrid.

Go Cart
Prova på denna fartfyllda aktivitet på 
Åsum Ring i Kristianstad. MiniRACE körs 
i två omgångar, träning och final är 30 
minuter. 
Finns möjlighet att köpa fika till 
självkostnadspris i Cafeterian före 
MiniRACET.

Utomhusträning i Öllsjö med 
Josefin
Träna med PT´n Josefin från Nya vanor! 
Det blir träning som passar alla, tränad 
som otränad och oavsett nivå.  
Under dessa veckor får du prova Josefins 
effektiva träning för hela kroppen. Kom, 
svettas och ha roligt!

Prova på senaste flugan - Padel
Prova på Padel, vi har hyrt banor 
både utomhus på Söder och inomhus 
i padelhallen på Näsby. Vid tillfällena 
på inomhusbanorna kan vi erbjuda 
instruktör. Det finns möjlighet att hyra 
racket. 

Prova på-kort hos  
Friskis & Svettis
Vi erbjuder dig som medlem att 
köpa ett Prova på-kort på Friskis för 
att komma igång och träna. Kortet 
innebär att du kan prova på valfri 
träning 3 gånger (giltigt 1 mån, 
åldersgräns 15 år) för 100 kr. 

Anmälan och betalning till 
ovanstående aktiviteter
På vår hemsida hittar du en inbjudan 
på alla ovanstående aktiviteter med all 
information du behöver samt sista dag 
för anmälan och pris på aktiviteten eller 
om det är en gratis aktivitet. 

Först till kvarn gäller och vi önskar 
samtliga anmälningar via mail till  
 karisma@kristianstad.se  
(inga anmälningar via telefon till 
hälsomånaden). Anmälan är bindande. 
Betalning sker efter att du har fått 
bekräftat att du har kommit med. 
Meddela om ni har specialkost vid 
bokning.

Märk inbetalningen med aktivitetens 
namn och ert medlemsnummer.  
Sätts in på Karismas bankgiro  
 428 – 9682 eller genom vårt  
 Swish – nummer 123 514 01 73. 

För att anmäla dig till aktiviteten måste 
du vara medlem i Karismas personalför-
ening. Om du inte är medlem och vill bli, 
kan du läsa på vår hemsida hur du blir 
medlem.

Vi ser framemot en hälsosam och rolig 
månad!
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Häng med på vår Hälsomånad!


