
Er du gravid og venter i spenning? Eller 
har du nylig født og har litt enegi til 
overs? Kanskje du rett og slett trenger å 
fylle på litt?
 
Med en økt satsning på gravide og 
barselkvinner har kommunen flere gode 
tilbud til deg. 
 
Vi, jordmor og fysioterapeut, er opptatt 
av at du skal oppleve en god og trygg 
hverdag gjennom svangerskap, fødsel 
og barseltid. 

Målet er at du får økt energi, glede og 
samvær med andre i samme situasjon. 

Gjennom tilbudene får du fin mulighet til 
å spørre og få svar på det du lurer på av 
fagpersoner.

Tilbudet passer for alle og er gratis. 
Ingen påmelding og kom når det passer 
for deg. 

Kurs og aktiviteter pågår kontinuerlig 
gjennom året. Husk klær etter vær!  

Vi håper du vil være med, og vi gleder 
oss til å se deg!  

Velkommen! 

Hei flotte damer 
i Indre Østfold!

Gratulerer! 
Etter svangerskapsuke 30, oppfordres 
både kvinner og partnere til å delta på 
inspirerende og lærerike kurs.

Kursrekken inngår som en del av 
svangerskapsomsorgen. Det er tre 
ulike samlinger med forskjellig tema.

Dette vil styrke deg og din partner for 
fødsel og foreldrerollen.

1.Samling: Fødselsprosessen. 
2.Samling: Mestring og amming.
3.Samling: Foreldrerollen.

Kursene går kontinuerlig gjennom 
året, med oppstart første tirsdag i 
måneden.   
    

Vi møter opp på parkeringsplassen 
ved Askim brannstasjon, og går en fin 
tur langs «gamle Solbergfosslinna», 
hvor det også er lett å trille med vogn.

Jordmor  og fysioterapeut er med på 
runden hver gang. Du får en fin 
mulighet til å stille spørsmål rundt 
svangerskap, fødsel og barseltid. 
Turen passer for alle.

Gravidtrimmen og barseltrimmen kan 
bidra til at du og barnet ditt får frisk luft 
og ny energi.       

og

Den siste tirsdagen i måneden er det 
kvinnehelsedag på helsestasjonen.

Ønsker du samtale, prevensjonsveiledning, 
insetting av spiral eller p-stav, 
celleprøve fra livmorhalsen eller andre 
spørsmål, ta kontakt med jordmor på 
helsestasjonen og hun vil ha tid for deg!      

Fødselsforberedende
Tirsdag kl. 13.30-15.00

Sted: Kulturskolen i Askim,
Henstad ale 1A, 3etg

Her kan du få mange god tips og råd 
og tilpasset veiledning fra jordmor og 
fysioterapaut. Fokuset vil være på 
ulike stillinger og bevegelser som gjør 
deg godt gjennom svangerskapet. Lurt 
å ha på tøy som du lett kan bevege 
deg i. Timen passer for alle.    

Gravidtimen
Torsdag kl. 08.30-09.30

Sted: Kulturskolen i Askim,
Henstad ale 1A, 3etg

Barseltrimmen
Torsdag kl. 13.00-14.00

Kvinnehelsedag

Gravidtrimmen
Tirsdag kl. 09.15-10.15



Jordmor Mona Ruud Woldmo
Tlf.: 90 75 09 51

Jordmor Hilde Gjelstad Christensen
Tlf.: 90 05 48 22

Fysioterapeut Hilde Røysland
Tlf.: 96 94 84 58

Har du sporsmal ta 
gjerne kontakt med: 

Brosjyren er laget av

djcruz80@gmail.com
936 44 544 


