
 
 Adresse: 

Frisklivssentralen i Modum 
Furumoveien 70 
3360 Geithus 
 
Telefon:  
32 78 08 44 / 95 77 15 20 
Telefontid mandag, onsdag, torsdag kl 12-13. 
 
Mail: 
frisklivssentralen@modum.kommune.no 
 
Hjemmeside: 
www.frisklivssentralen.no 
Finn oss på facebook: 
”Frisklivssentralen i Modum” 

Kontaktinformasjon 

Fritid 123 er et samarbeidsprosjekt mellom Modum, Sigdal og Krødshe-
rad kommune. Visjonen er at flere skal oppleve meningsfull fritid og et 
av tiltakene er  synliggjøring av fritidstilbud gjennom nettsiden 
www.fritid123.no.  
 
Frisklivssentralen i Modum har følgende UNG tilbud ved siden av Aktiv 
UNG og Aktiv UNG pluss: 
 Frisklivsresept UNG er et gratis tilbud til barn og unge som ut fra en 
helsemessig vurdering har behov for oppfølging i forhold til fysisk aktivi-
tet og / eller kostholdsvaner.  
 Bra Mat er et praktisk og teoretisk kurs, som er egnet for alle som 
ønsker inspirasjon i forhold til mat i hverdagen, oppfrisking av kunnskap 
og eventuelt motivasjon til å gjøre endringer.  
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AKTIV UNG 
For deg i ungdomsskolealder og opp til 18 år 

 
 Ingen prestasjonskrav 
 Ingen oppmøteplikt 
 Gratis    
 Velg det som passer deg! 

GØY i vann: Leik og moro i Furumo svømmehall,  
mandag  kl. 16.00 – 16.45 
Aktiv UNG klubben: Leik og moro i gymsalen på Ungdomshuset 
(klubben SMU), onsdag kl. 19.30 – 21.00 
Aktiv UNG mix: Ulike aktiviteter. Se egen plan for oppmøtested på 
www.fritid123.no  under ”våre aktiviteter”. Torsdag kl. 18.00 – 19.30 
Aktiv UNG klubben: Leik og fotball i gymsalen på Ungdomshuset 
(klubben SMU), fredag kl. 19.30 – 21.00  
 
Dersom du går på ungdomsskolen og har behov for hjelp og støtte til å 
delta i disse aktivitetene har vi aktiv UNG +. Ta i så fall kontakt med mil-
jøarbeider ved din skole for mer informasjon. 

Fritid 123 mix: Ulike aktiviteter i 
Modum, Sigdal og Krødsherad. 
Åpent for alle, tilrettelagt for deg 
som trenger støtte og veiledning 
for å være med i aktivitet. Se 
egen plan for oppmøtested på 
www.fritid123.no  under ”våre 
aktiviteter”. Torsdag kl. 18.00 – 
19.00 

Fritid 123 mix 

Bua Modum er en utlånsordning hvor du HELT GRATIS kan låne alt fra syk-
ler, fiskeutstyr, soveposer, liggeunderlag og telt, til ski og skøyter. Vi har 
også mye annet – ta kontakt! 
 
Utstyret er tilgjengelig for privatpersoner, skoler, barnehager, offentlige 
instanser og frivillige organisasjoner i Modum kommune. 
 
Du treffer oss på: 
 
 Vår nettside Bua Modum 
 Facebook: Modum Utstyrssentral. 
 Frivillighetssentralen:  
 Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00  
 Tlf: 95 17 44 74  
 Adr: Vikersundgata 3, 3370 Vikersund (Vikersund jernbanestasjon ) 
 
 Kontaktperson: Britt Braathen tlf. 48 14 71 06 E-post: 
 britt.holm.braathen@nav.no 

oversikt over fritidstilbud: 

www.fritid123.no 

Fritid123 
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