
Har du lyst til å begynne å trene nå, men er usikker på om du vil trives på treningssenter?
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Vi er nok litt annerledes enn de andre treningssentrene.
Vi er ikke størst. Vi er et passe stort og hyggelig senter der du lett ner deg til rette

dlemmer. Vi kjenner våre medlemmer og
forsøker å gi hver enkelt den treningen de trives med.

Vi er ikke nyest. Vi har lang erfaring i å motivere og legge til rette
slik at treningen ner plass i hverdagen din.

Vi er ikke bare unge, hverken vi som jobber her eller medlemmene.
Hos oss er det et mangfold av aldre, fasonger og fysisk form.

Vi driver ikke bare med trening. Vi har livsstilskurs,
fysioterapeut uten ventetid, sofagrupper og ka maskin.

Felleskap, kunnskap og personlig oppfølging.

Velkommen til MyLife!
www.mylifelivsstilsenter.no
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GRATIS AVISNyekursstarter nå!Ring for
å sikre
degplass!

Kjører 5mil for å kommetil MyLife vedHerkules

–Endelig åårr jjeeggppååmmeeggmotorsy kkeellddrreesssseenn!!– Veldig viktig for meg er det at detteprogrammet varer et helt år slik at virekker å legge om livsstilen. For jegvil holde vekten i fremtiden også, sierJarle Øygarden (55) fra Skien, sombestemte seg for å ta kontakt medMyLife Livsstilssenter da han ikkefikk igjen glidelåsen i motorsykkel-dressen.
Les mer om Jarle på side 6-7, somgikk ned fra 143 til 110 kilo, hersammen med instruktørAnn Kristin Kleppe.

- Jeg kjører forbi mange sentre påveien for å komme hit to ganger iuka, sier Monica Arnesen, som stor-trives i apparatsirkelen hver torsdagpå MyLife Livsstilssenter. Det gjørogså For Sarah Gacal (nummer 3 f.h.),som hadde gått ned 31 kilo da vi traffhenne 1. oktober.
Les mer på side 4-5.

NinaHeidi
fra Porsgrunn
ned35 kilo
påMyLife!
Les mer på side 8-9.

Velkommen til

VÅRENS KURS- OG STUDIER
Er nå lagt ut på våre nettsider: telemark.aof.no
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skien: Nå skal flere 
tros – og livssynssam-
funn i Skien bli kjent 
på tvers av religiøse 
skillelinjer. – Jeg tror 
samarbeidet kan bli 
fruktbart, sier Main 
Stensholt Holte i 
Human-Etisk Forbund 
Telemark.
Anne LiLL Wenneck AAs
anne-lill.aas@ta.no
957 30 144

På initiativ fra ordfører Hedda 
Foss Five er flere tros – og livs-
synssamfunn i Skien ferd med 
å etablere en dialoggruppe. 29. 
februar inviterer gruppen til 
etablering av «Samarbeidsrådet 
for tros – og livssynssamfunn i 
Skien» (STL Skien). 

respekt
Foreningens formål er blant an-
net å bidra til et lokalsamfunn 
der alle lever sammen i fred, 
med forståelse og respekt for 
hverandre. 

Interimsstyret består av Vi-
dar Bergsland fra Baptistkir-
ken, Bjørn Thore Friberg fra 
Grenland kristne senter, Kjell 

Morten Bråten fra Unitarfor-
bundet, Rolf Idar Isaksen fra 
Jesu Kristi kirke av siste dagers 
hellige og Erik Hofsten fra Hu-
man-Etisk Forbund. 
Hofsten nevner noen eksem-
pler på hva som kan være aktu-
elt for gruppen å arbeide med 
framover.

møteplass
– Ekstremisme, de mange flykt-
ningene, seremonirom og Nor-
ge etter statskirken er noen av 
de tingene SLT kan jobbe med, 
men i første omgang vil vi bli 
bedre kjent, sier han i en pres-
semelding. Han er glad for at 
det skapes en lokal møteplass 
for religiøse trossamfunn og se-
kulære livssynssamfunn, mel-
lom den kristne majoriteten og 
de mange minoritetene, på 
tvers av religioner med dype 
røtter i Norge og de som har 
kommet hit i nyere tid. Han 
presiserer at målet ikke er at 
tros – og livssynssamfunnene 
skal bli enige om alt, men at 
man også kan få til mye i et ue-
nighetsfellesskap. 

Ifølge utkastet til vedtekter 
ønsker SLT Skien å bidra til bed-
re kjennskap og kontakt mel-
lom de ulike tros – og livssyns-
samfunnene i kommunen. De 

vil også arbeide for likebehand-
ling av tros – og livssynssam-
funn og ha dialog om sosialetis-
ke spørsmål. Main Stensholt 
Holte tror samarbeidet kan ta 
knekken på fordommer. 

– Vi vil først og fremst lete et-

ter det vi har felles. Vi trenger å 
vite mer om hverandre og lytte 
til hverandre. Kontakt skaper 
tillit, mener hun.

SLT Skien blir en del av et 
nettverk av SLT-dialoggrupper 
som allerede finnes i de store 

byene i Norge. SLT-nettverket 
har også et nasjonalt råd og et 
sekretariat med tre ansatte, 
som er lokalisert i Oslo. Som na-
sjonal organisasjon har STL en 
20 år gammel historie.  

Samarbeider på tvers
av tro og livssyn

lyTTe: - Vi må lytte til hverandre, mener Main Stensholt Holte i Humsn-Etisk Forbund. Hun tror at 
kontakt er nøkkelen til tillit.


