
 

Vedlegg 6 

Fra opptaket av nye medlemmer i Folkehelsealliansen i Trøndelag 3. oktober 2019 

 

Her er to av de tre nye medlemmene som ble tatt opp! 

  

Fra venstre: Gita Aspen fra Unge Kokker og  
Bjørn Gurihus fra Pensjonistenes fellesorganisasjon 
Trondheim (PFO). Sør-Trøndelag Røde Kors ble også 
tatt opp som nytt medlem, men var forhindret fra å 
delta i årsmøtet. 

 



 

 

   

Folkehelsealliansens leder Steinar Krokstad foretok utnevnelsen av nye medlemmer med overrekkelse 

av medlemsbevis til Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim (PFO) og Unge Kokker! 

Kort presentasjon av Unge Kokker 

Om Unge Kokker 
Unge Kokker er en ideell organisasjon som arbeider med å fremme kreativ, spennende og sunn 

matlaging blant unge mennesker. Unge Kokker tilbyr kreative kokkekurs for ungdom og voksne. Disse 

kursene ledes av profesjonelle kokker. 

I tillegg tilbyr Unge Kokker kurs, foredrag og læringsmateriell til voksne som arbeider med barn og 

unge, til lærere innen mat- og helsefaget på ungdomsskolen, og til kantineansatte i videregående 

skole. Vi har flere opplæringsprogram for ungdom knyttet til sammenhengen mellom sunn mat og 

helse, skoleprestasjon, sykdomsforebyggelse og generelt energioverskudd. Samt opplæring i 

behandling, oppbevaring og lage mat med en spennende vri av overskuddsmat. Å bidra til reduksjon 

av matsvinn er viktig! 

I Unge Kokkers verden henger et sunt kosthold, en god helse og ivaretagelse av miljøet, tett sammen 

med smaksrik og spennende mat. Unge Kokker samarbeider for tiden med en tverrfaglig 

forskningsgruppe bestående av NOSEB, Senter for fedmeforskning og Innovasjon ved St.Olavs, og 

Institutt for design ved NTNU, samt SINTEF. 

Kontakt 

Gita Aspen Kolltveit 
Daglig leder og folkehelsekoordinator 

M: 958 14 338 
Epost: gita@ungekokker.no  
 
Nettside: ungekokker.no 
 

 

Unge Kokker på Youtube: www.youtube.com/channel/UCB5LLH2I2d4uDMJZWTukxaQ 
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Kort presentasjon av Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim (PFO) 

Om Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim 
Pensjonistens Fellesorganisasjon er en vidtfavnende organisasjon, -både hva angår virkefelt og 

medlemmer. Organisasjonen ble stiftet i 1966, og var et utspring fra AOF av 4 pensjonistforening. 

Den het da Samarbeidskomiteen for pensjonistene i Trondheim. I 1994 ble navnet endret til 

Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO). 

PFO er en ”paraplyorganisasjon” for ca. 95 pensjonistforeninger/lag i Trondheim.  Disse har en 

samlet medlemsmasse på over 10.000. PFO er en ideell politisk så vel som livssynmessig nøytral 

organisasjon. 

PFO er tildelt driveransvaret for virksomhetene i Hornemansgården. I Hornemansgården sørger PFO 

for at alle eldre føler seg velkomne enten de er medlemmer eller ikke. De tilrettelegger for ulike 

aktiviteter tilpasset eldre. Gjennom avtaler tilbys frisør, fotpleie og hudpleie i Hornemansgården, i 

tillegg legges det til rette for kurs- og kulturtilbud. 

Kontakt 

Adresse: Kongens gate 7 
Postadresse: PFO Postboks 361  
7403 Trondheim 
Bjørn Gurihus, styreleder 

Telefon: 73 84 17 00 

E-post: post@hornemansgarden.no  

 
Nettside: www.hornemansgarden.no/standardsider/pfo/  
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