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Tema: Friluftsliv 
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FOLKEHELSEUKA 

Fra og med i år vil det bli holdt temabaserte 
folkehelseuker i Nes. Det er på grunn av at 
folkehelse er et felt som favner bredt og kan 
innebære så mangt. Med ulike tema fra år til  
år kan vi spisse fokus og innhold ut fra  
innsatsområder og behov.

I år er temaet for folkehelseuka friluftsliv. Satsing på friluftsliv er sentralt i  
regjeringens folkehelsearbeid, og i år ble Nes kommunes Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtatt. Hovedmålsettingen for fysisk aktivitet 
og friluftsliv er at befolkningen i Nes utøver friluftsliv og er jevnlig fysisk aktive. 
Naturen i Nes er en enorm ressurs for befolkningens helse. Vi har god tilgang 
på flotte naturområder i Nes, og forskning viser at naturen er helsefremmende 
å oppholde seg i. Planter, vann og dyreliv kan påvirke oss mennesker positivt 
i form av å redusere stress, og naturen bidrar til at vår oppmerksomhet og 
konsentrasjon henter seg inn raskere igjen etter krevende perioder. I tillegg byr 
naturen på rike muligheter for aktiviteter som å gå på tur, klatre i trær, svømme  
i et vann, løpe i skogen, padle på elvene og veldig mye mer. Det beste av alt er  
at det er gratis og at alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge! 
Alle arrangementene i denne brosjyren er også gratis å delta på.

Vi ønsker å benytte folkehelseuka til å sette fokus på aktiviteter som virker 
helsefremmende på både fysisk og psykisk helse. Trivsel, sosiale fellesskap og 
mestring er sentrale elementer for vår helse, og vi håper at folkehelseuka kan 
være med på å legge til rette for dette. Ønsket er at dere skal bli bedre kjent 
med hvilke turmuligheter som finnes i Nes, og skape nye relasjoner og nettverk  
i løpet av denne uka. Kanskje kan arrangementene i denne brosjyren være med 
på å senke terskelen for å dra på tur, og kanskje oppdager man noen nye perler  
i Nes. For selv om man har bodd hele livet i Nes og er en vaskeekte nesbu, eller  
er ny i Nes, så finnes det alltids noe nytt å oppdage i naturen.

Velkommen til folkehelse uka i Nes, håper vi sees!

Grete Sjøli, ordfører



FEM PÅ TOPP I NES

I årets folkehelseuke har vi noe vi kaller «Fem på topp i Nes». Vi ønsker å inspirere 
til turer med utsikt, og bidra til å gjøre turmålene mer kjente. Vi har lagt notisbøker i 
postkasser på fem topper som utgjør turmål, og der vi oppfordrer dere til å ta turen til 
én eller flere topper i løpet av folkehelseuka. Skriv dere inn i boka, så er dere med på 
premietrekning. En vinner vil få to billetter til Kultur- og idrettsgallaen 2020. Har du lyst 
å gå sammen med noen? -Det er fellesarrangement til tre av toppene i folkehelseuka. 

På følgende steder vil det være postkasse med bok til å skrive navnet sitt i folkehelseuka:
• Rabben/Ursknappen (Skogbygda). Det blir felles tur 31. august. 
• Vardehøgda med utkikkstårn (Brårud). Det blir felles tur 4. september.
• Eievarden (Seterstøa). Det blir felles tur 6. september.
• Tandbergfjellet (Auli). 
• Jenshøgda (Skogbygda). 

21 arrangører står for 28 arrangement i Folkehelseuka i Nes 2019. 
Du finner alle i denne brosjyren. 

DISSE ER MED:

Aktivitetsgruppa på Brårud

Aktivitør, Nes sykehjem

Ergo/fysio og aktivitørene på  
Nes sykehjem

Fjellfoten sykkelklubb

Friskliv- og Mestringssenteret

Halmsås og Omegn Skilag

Hvam IL

Kondis – norsk organisasjon  
for kondisjonsidrett

Miljøarbeidertjenesten

Nes Friluftsråd i samarbeid med  
Nes kommune

Nes Frivilligsentral

Neskollen skole

Nes kommune 

Norlandia Neskollen  
Melkevegen Barnehage

Skogbygdas Jeger- og Fiskerforening

Svein og Gunn Smith Olsen

Tomteråsen barnehage SA

Tomteråsen Velforening

Østre Udnes Bygdekvinnelag

Åpen barnehage

Årnes Rotaryklubb

101100

ENKEL

MIDDELS

KREVENDE

EKSTRA
KREVENDE

MERKING, VARDING OG SKILTING

PASSER FORFARGEKODE HØYDEMETER  
OG LENGDE*

STIGNINGSGRAD OG EKSPONERING

GRADERING VANDRING

STI TYPE

• Nybegynnere 
• Krever ingen spesielle 

ferdigheter 
• Dersom tilrettelagt for  

rullestol/barnevogn, 
merkes dette med eget 
symbol

•  Asfalt, grus, skogsveier og gode 
stier 

•  Stor grad av opparbeiding som 
gir god fremkommelighet 

•  Hovedsak kortere turer 
•  Underlag fast og jevnt uten store 

hindringer eller kryssing av bekk 

•  Kan ha noe mer krevende partier 
enn grønn tursti 

•  Kan være steinete, men ingen ur 
• Kun enkle vad  

•  Sti, åpent terreng, stein, ur og 
snaufjell 

•  Bratte helninger og lengre 
strekninger med løs stein og myr 
kan forekomme

•  Vading kan forekomme 

•  Lange turer på mer krevende 
stier enn «rød sti» 

•  Krevende vading kan forekomme 

•  Moderate stigninger 
•  Ingen bratte partier

•  Moderate stigninger som 
kan inneholde enkelte bratte 
partier 

•  Enkelte partier som kan 
oppfattes som luftige for folk 
med høydeproblemer 

•  Flere typer stigninger og  
utfordringer 

•  Flere luftige og utsatte partier 
•  Kan inneholde tekniske  

utfordringer med noe klyving  
og bruk/støtte av hendene 

•  Toppturer med bratte og 
vanskelige partier med ujevnt 
underlag 

•  Luftige partier og passasjer/
partier med utsatt klyving  

•  Smale egger, sva, ur etc.  

• De med litt erfaring  
i terreng 

• Middels trente turgåere 
• De med grunnleggende 

ferdigheter 

• Erfarne turgåere 
• De med god utholdenhet 
• Godt turutstyr og gode 

fjellsko 
• Kunnskap om kart og 

kompass

• Erfarne fjellfolk 
• De med god utholdenhet 
• Godt turutstyr og gode 

fjellsko 
• Kunnskap om kart og 

kompass 

• < 300 m  
• < 5 km 

• < 600 m   
• < 10 km   

• < 1 000   
• < 20 km 

Ingen maks høyde 
eller lengde 

* Med høydemeter mener vi samlet stigning for hele turruta. I meget bratt ter-
reng må også høydemeter med nedstigning tas med i graderingen. Nedstignin-
gen bør tillegges halv vekt av oppstigning. Lengde beskriver den totale lengden i 

km på turruta fra et angitt punkt til et annet, dvs. én vei og ikke tur/retur.  
For rundturer finnes et eget symbol og da brukes hele rundturens lengde i 
antall km. 

GRADERING AV TURENE

Turene i denne brosjyren har fått gradering av vanskelighetsgrader basert på 
Merkehåndboka (2019) sin definisjon. Med det ønsker vi å gjøre det lettere å 
vurdere hvilke arrangement det kan være aktuelt å delta på for den enkelte.  

Kilde: Oversikten over er hentet fra Merkehåndboka (2019), s. 100-101 Utgitt av Den Norske Turistforening, 
Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund.

#NATTINATUREN
Hele Norge sover ute fra 31. august til 
1. september, bli med! Ta gjerne bil-
der fra overnattingen og del de med 
oss på instagram ved å bruke hashtag 
#nattinaturen og #nesimitthjerte

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i 
Nes vil oppfordre klassekontaktene 
ved alle skolene til å arrangere felles 
overnatting ute for elevene i for-
bindelse med #nattinaturen lørdag 
31. august til søndag 1. september. 
Denne natta oppfordres hele Norge 
til å sove ute. 

Tips til hvordan det kan gjennom-
føres: i teltleir på skolen, i hager, på 
terrasser, klassevis, klassetrinnvis eller 
hele skolen. Målet er å gjøre noe 
meningsfylt sammen med andre ute 
i naturen. Velg gjerne en annen natt, 
dersom denne datoen ikke passer.



RYGGSEKKTUR - ÅPNINGSARRANGEMENT FOR FOLKEHELSEUKA I NES. 
KL. 10:00-13:00
Topptur til Ursknappen/Rabben. Ordfører vil komme for å åpne folkehelseuka  
i forbindelse med dette arrangement. Turen er ca. 6-7 km i varierende terreng.  
Ca. 3 km motbakke og 4 km flate og nedoverbakke. Vanskelighetsgrad blå – middels.
Ursknappen er en av de fem toppturene i Nes, som det er lagt opp til i folkehelseuka. 
Se mer info om disse toppene innledningsvis. Viktig med godt skotøy og riktig bekledning. 
Ta med mat og drikke.  
Sted/oppmøtested: Skogbygda skole kl.10.00. Fra skolen reiser vi samlet til egnet  
parkeringsplass.  / Arrangør: Halmsås og Omegn Skilag

GÅ TUR RUNDT HVAMSETERTJERN - KL. 11:00-13:00
Vi møtes ved Badstudalen og går rundt Hvamsetertjern. Turen er ca. 6 km. Vanskelig-
hetsgrad: Blå løype - middels. Ta med drikke og gode tursko.  
Sted/oppmøtested: Adresse: Badstudalen/ Pluss koden: 483R+4G, sted: Hvam.  
Fortsett til parkeringsplass ved Badstudalen, det er ca. 300 meter videre innover.
Arrangør: Tomteråsen Velforening

ROLIG SPASERTUR PÅ LÆRERINNESTIEN - KL. 12:00-16:00
Vi går Lærerinnestien fra Auli kirke til Fallet. Vi forteller om noen av stedene vi passerer; 
blant annet terrengformasjoner, lærerinnene stien er oppkalt etter, fjorårets skogbrann 
samt krigshistorie. Om vi finner tyttebær, tar vi noen korte stopp. Turen er ca. 4 km 
hver veg, altså 8 km til sammen. Turen har gradering blå - middels vanskelighetsgrad. 
Sørg for godt fottøy. Kle deg etter temperaturen, og ta med matpakke.  
Sted/oppmøtested: Auli kirke
Arrangør: Østre Udnes Bygdekvinnelag

FAMILIEDAG - KL. 12:00-16:00
Fiskekonkurranse og grilling. Premiering. Arrangementet er gratis. Ta med eget fiske- 
utstyr. Har du ikke? Ta gjerne kontakt med BUA Nes (lokalisert på Årnes) for å låne 
fiskeutstyr. Telefon 904 08 365, e-post: bua@nes-ak.kommune.no Husk å være ute i 
god tid! Det blir servering av gratis pølser og brus til barna. 
Sted/oppmøtested: Gapahuken ved Fløyta, 2164 Skogbygda.  
Merket vei fra Togstad. Bilveg helt fram.
Arrangør: Skogbygdas jeger- og fiskerforening, Kontaktperson Tor Vangen (911 34 414).

HUSMANNSPLASS MED GÅRDSMUSEUM VED LANGVATNET  
KL. 12:00-16:00
Kom på besøk til Myrvika husmannsplass og få omvisning i museene. Det er fem ulike
bygg på plassen. Besøkende må selv ta seg fram til husmannsplassen fra parkering.
Det er ca. 700m å gå på traktorvei. Turen er grønn – enkel og framkommelig. De som
ønsker det, kan også benytte sjansen til å gå Langvatnet rundt. Det blir ikke en organisert
tur rundt. Langvatnet rundt er ca. 4 km i lett terreng, og regnes som en blå tur. Ta
gjerne med mat og drikke. Det er også utsalg av kaffe, vafler og tørstedrikke på stedet,
for de som ønsker det.
Sted/oppmøtested: Kjør opp Trangsrudvegen, og parker ved skiltet til Myrvika.  
Det er på høyre side av vegen når du kjører opp Trangsrudvegen. Det er 3 km  
fra starten/krysset av Trangsrudvegen og opp til skiltet til Myrvika. 
Arrangør: Svein og Gunn Smith Olsen

KONDISTRENINGA ÅRNES - KL. 18:00-19:30
Vi møtes ved Runnirinken Ishall kl. 18 for gå- og løpeturer i Årnes mandag 2. september. 
Treningene er tilpasset den enkeltes nivå enten en velger å gå eller løpe, løpe raskt 
eller sakte. Det er gratis og alle kan delta! 
Sted/oppmøtested: Runnirinken Ishall.
Arrangør: Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett

LØRDAG 31. AUGUST

SØNDAG 1. SEPTEMBER

MANDAG 2. SEPTEMBER



TIRSDAG 3. SEPTEMBER ONSDAG 4. SEPTEMBER

NESKOLLEN – UT PÅ TUR! - KL. 09:00-13:30
09:00: Oppvarming i skolegården på Neskollen. 09:15-13:30: Ut på tur. Gåtur på  
Neskollen. Tur til “Det velta treet”. Etter en felles oppvarming i skolegården, legger  
vi ut på tur i nærområdet til Neskollen skole. Turene (i regi av Neskollen skole fra  
tirsdag til fredag) har ulik lengde, og tilpasses aldersgruppe. Skolen har med elever  
fra noen av trinnene på hver av turene. 
Sted/oppmøtested: Neskollen skole, i skolegården. / Arrangør: Neskollen skole

UT PÅ TUR MED TURGRUPPA PÅ SYKEHJEMMET - KL. 11:00-13:00
Hver tirsdag, året rundt, samles en gruppe frivillige og tar med seg pasienter på syke- 
hjemmet ut. Vi går små turer i nærmiljøet og har hyggelige og sosiale stunder sammen.  
Denne tirsdagen planlegger vi å bruke gapahuken i sykehjemsskogen, som samlings-
punkt, og vi inviterer de som har lyst til å bli med. Korteste vei til gapahuken fra hoved-
inngangen er ca. 100-150m. Dette arrangementet er merket grønt, enkelt. Klær for å 
være ute. Enkel servering. 
Sted/oppmøtested: Vestibylen på Nes Sykehjem, kl. 10:45.
Arrangør: Aktivitør, Nes sykehjem

FRISKLIVSTRENING PÅ BAUTAPLASSEN! - KL. 12:15-13:15
Vi inviterer alle til å delta på styrke- og intervalltrening i gruppe på Bautaplassen i År-
nes. Alle kan delta! Uansett fysisk form. Komfortable klær som gir rom for bevegelse. Kle 
deg etter været for vi trener ute uansett vær. 
Sted/oppmøtested: Bautaplassen Årnes. Ligger nede ved elva og brygga.
Arrangør: Friskliv- og Mestringssenteret

STOLPEJAKT I OMRÅDET RUNDT DRAGSJØHYTTA - KL. 16:00-18:00
Vi møtes utenfor Dragsjøhytta kl. 16:00 og tar stolper på Dragsjøkartet. Turen er  
ca. 7 km lang, og har vanskelighetsgrad mellom blå (middels) og rød (krevende).  
Turen har ikke så store høydeforskjeller, og den passer for de med grunnleggende 
turferdigheter. Lengden gjør at vi definerer den som en rød tur. 
Sted/oppmøtested: Dragsjøhytta, Årnes.
Arrangør: Friskliv- og Mestringssenteret

TUR I NÆRMILJØET MED TOMTERÅSEN BARNEHAGE
KL. 17:30- CA. 20:00
Vi ønsker å ta med oss alle som vil bli bedre kjent med både oss og nærmiljøet vårt på 
tur. Vi går fra barnehagen - gamle Hvam – setra – hengebrua – golfbanen - Jarnsby/
Udnes og opp til barnehagen igjen. Vil du bli bedre kjent, så sleng deg på. Vi håper på 
supert oppmøte! Lover god stemming og mye latter. Turen er ca. 5 km lang og  
vi tenker den passer merket blå- middels. Turklær og godt humør! 
Sted/oppmøtested: Tomteråsen barnehage, Tomteråsveien 10, 2165 Hvam
Arrangør: Tomteråsen barnehage SA

NESKOLLEN - UT PÅ TUR! - KL. 09:00 - 13:30
09:00: Oppvarming i skolegården på Neskollen. 09:15-13:30: Ut på tur. Sykle eller gå 
til Hvamsetra. Etter en felles oppvarming i skolegården, legger vi ut på tur i nærområdet til 
Neskollen skole. Turene (i regi av Neskollen skole fra tirsdag til fredag) har ulik lengde, 
og tilpasses aldersgruppe. Skolen har med elever fra noen av trinnene på hver av turene. 
Blå vanskelighetsgrad. 
Sted/oppmøtested: Neskollen skole, i skolegården. / Arrangør: Neskollen skole

FELLES TUR TIL HVAMSETRA - KL. 18:00-20:00
Kort beskrivelse av arrangementet:
Oppmøte og start av turen er innerst i Krepsen. Parkering i øvre Neskollen barnehage, 
eller gateparkering. Møtes ved starten av turstien. Alle tar med sekk med kaffe og niste- 
pakke. Turen til Hvamsetra er ca. 2,5 km en vei, totalt ca. 5 km.  Turen er lett (grønn), 
og den passer for alle. 
Sted/oppmøtested: Øvre Neskollen innerst i Krepsen. / Arrangør: Hvam IL 

FOTTUR TIL BÅRSTADKAMPEN OG VARDEHØGDA - KL. 17:30- CA. 20:30
Vi går turen fra Bergli til restene etter bygdeborgen på Bårstadkampen fra ca. 500 e.Kr. 
Deretter videre oppover til Vardehøgda utkikkstårn med flott utsikt i alle retninger. Her 
er det fint å gå opp i tårnet, for de som liker det, samt ta en litt lengre hvil. Hjemover 
igjen går vi forbi Lars kyssestein til Amundsbråtan, nedover Brattstupvegen, før vi igjen 
går i retning Bårstadkampen og tilbake til utgangspunktet. Turen er ca. 7,5 km lang, og 
av erfaring bruker vi ca. 3 timer på turen. Det er jevn stigning i 3 km til Vardehøgda. 
Vanskelighetsgrad blå – middels(+). Vardehøgda er en av de fem toppturene i Nes, 
som det er lagt opp til i folkehelseuka. Se mer info om disse toppene innledningsvis. 
Klær etter vær, og vanntett skotøy er alltid å anbefale. Det kan være gjørmete/vått 
deler av veien dersom det har vært nedbør. Anbefaler alle å ta med drikke til turen  
og evt. noe å bite i. 
Sted/oppmøtested: Bergli eller nord for Vorma Gårdsbutikk.  
Ca. 500 meter før kommunegrensa mot Eidsvoll. Ved bruk  
av Google maps, skriv inn ’Tønsbergs Alpakka (Vest-
sidavegen, Brårud). Kommer man fra Brårud 
langs Vestsidavegen, svinger man opp til 
venstre rett etter Tønsbergs Alpakka, 
og parkerer der. Passerer man 
kommunegrensa, har 
man kjørt litt for langt.
Arrangør: 
Aktivitetsgruppa 
på Brårud



ONSDAG 4. SEPTEMBER TORSDAG 5. SEPTEMBER

ONSDAGSTREFFENS GÅGRUPPE - KL. 17:30-18:30
Nytt tilbud til deg som vil ut å gå tur! Her er det åpent for alle, enten du går med 
stokk, triller barnevogn eller liker å spasere med hendene på ryggen. Første turdag blir 
onsdag 4. september i folkehelseuka. Turen vil være en GRØNNMERKET tur og passer 
for alle. Varighet på turen er mellom 30-60min. Etter endt gåtur er det mulighet å gå 
innom Årnes gamle skole å ta en kopp kaffe med noe attåt. Klær etter været. 
Sted/oppmøtested: Utenfor Årnes gamle skole
Arrangør: Nes Frivilligsentral

FOREDRAG OM TRYGG FERDSEL PÅ TUR – FOR BÅDE DYR OG MENNESKER
KL. 19:00-21:00
Velkommen ved ordfører Grete Sjøli. Friluftsliv i Nes v/ leder av Nes Friluftsråd Gerd 
M. Husås. Foredrag om friluftsliv av Ståle Glad-Iversen (fagansvarlig skog/utmark, Nes 
kommune). - Hvordan oppføre seg i møte med dyr, slik at både mennesker og dyr kan 
føle seg trygge. Enkel servering. 
Sted/oppmøtested: Dragsjøhytta, Dragsjøvegen, Årnes.
Arrangør: Nes Friluftsråd i samarbeid med Nes kommune

NESKOLLEN - UT PÅ TUR! - KL. 09:00 - 13:30
09:00: Oppvarming i skolegården. 09:15–13:30: Ut på tur. Gåtur til Tolvstein. Etter en 
felles oppvarming i skolegården, legger vi ut på tur i nærområdet til Neskollen skole.
Turene (i regi av Neskollen skole fra tirsdag til fredag) har ulik lengde, og tilpasses 
aldersgruppe. Skolen har med elever fra noen av trinnene på hver av turene.
Grønn tur. 
Sted/oppmøtested: Neskollen skole, i skolegården. / Arrangør: Neskollen skole

FRILUFTSLIV PÅ NES SYKEHJEM - KL. 11:00-12:30
På sykehjemmet ligger de enkleste muligheter til friluftsliv i våre nære omgivelser. 
Ergo/fysio og Nes sykehjems aktivitører vil sammen skape en formiddag med fokus  
på friluftsaktiviteter i nærområdet. Arrangementet foregår i umiddelbar nærhet til  
Nes sykehjem, og er merket grønt – enkelt. Ta gjerne med noen du kjenner her  
på sykehjemmet og bli med! Klær for å være ute. Enkel servering.  
Sted/oppmøtested: Nes sykehjem. 
Arrangør: Ergo/fysio og aktivitørene på Nes sykehjem

TURGRUPPE “BARE BLÅBÆR” - KL. 11:00–13:00
Har du tid på dagtid en gang annenhver uke? Leker du med tanken om å komme deg 
ut og oppleve litt friluftsliv? Ønsker du å være ute sammen med andre og samtidig 
bygge nettverk med andre som også er hjemme på dagtid? Er du uten jobb, mellom 
jobber, ufør eller av andre grunner hjemme på dagtid? Dette arrangementet retter seg 
mot aldersgruppen 35-55 år, men vil under folkehelseuken være åpent for alle.
Nes Frivilligsentral vil starte opp turgruppa «Bare blåbær» høsten 2019, og første 
turdag blir torsdag 5.september klokken 11.00 – 13.00. Første turen blir langs Glomma, 
oppmøte ved Elvepuben på brygga på Årnes hvor våre frivillige turledere vil møte deg.
Skulle du trenge utstyr til tur, sko, sekk, sitteunderlag eller lignende husk BUA! 
www.bua.io. 
Sted/oppmøtested: Ved Elvepuben, Årnes brygge. / Arrangør: Nes frivilligsentral

GÅ TUR TIL HVAMSHAUGEN - KL. 18:00-20:00
Vi møtes ved Tomteråsen barnehage og går til Hvamshaugen. Turen er ca. 7 km.  
Vanskelighetsgrad: Blå løype - middels. Ta med drikke og gode tursko. 
Sted/oppmøtested: Tomteråsen barnehage.  / Arrangør: Tomteråsen Velforening

AKTIVITETSKVELD FOR BARNEFAMILIER - KL. 18:00-20:00
Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage ønsker å være en positiv bidragsyter  
til god folkehelse. Vi inviterer barnefamilier med barn i barnehagealder til en felles 
aktivitetskveld uavhengig av hvilken barnehage barna går i. Vi henger opp poster i 
nærområdet med oppgaver i ulike vanskelighetsgrader slik at det vil være noe for  
de fleste. I tillegg vil vi ha noen aktiviteter i barnehagen. Selvfølgelig er det også  
fritt fram for å leke på uteområdet vårt. Dette vil foregå i umiddelbar nærhet til  
barnehagen, og er grønn (enkel) løype. 
Sted/oppmøtested: Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage, Melkevegen 23, 
2165 Hvam. / Arrangør: Norlandia Neskollen Melkevegen Barnehage



FREDAG 6. SEPTEMBER

NESKOLLEN - UT PÅ TUR! - KL. 09:00 - 13:30
09:00: Oppvarming i skolegården. 09:15–13:30: Ut på tur. Sykle eller gå til Hvamsetra.
Etter en felles oppvarming i skolegården, legger vi ut på tur i nærområdet til Neskollen 
skole. Turene (i regi av Neskollen skole fra tirsdag til fredag) har ulik lengde, og tilpasses 
aldersgruppe. Skolen har med elever fra noen av trinnene på hver av turene.  
Turen har fått vanskelighetsgrad blå. 
Sted/oppmøtested: Neskollen skole, i skolegården.
Arrangør: Neskollen skole

FAMILIENS HUS ÅPEN BARNEHAGE OG FRISKLIV- OG MESTRINGS- 
SENTERET INVITERER TIL UTEKOS VED DRAGSJØHYTTA!
KL. 10:00-14:00
Vi inviterer alle, store og små, til å komme til Dragsjøhytta denne dagen. Vi er ute og 
koser oss sammen. Vi fyrer opp bål (om forholdene tilsier det), leker på matter, lager 
kongledyr, plukker bær og spiser medbrakte matpakker. Kle deg etter været! 
Sted/oppmøtested: Dragsjøhytta
Arrangør: Friskliv- og mestringssenteret og Familiens hus åpen barnehage

TUR TIL EIEVARDEN - KL. 18.00-
“Topptur” til Eievarden. Vi går en runde på ca. 3 km i litt krevende terreng. Turen har 
blå vanskelighetsgrad. Eievarden er en av de fem toppturene i Nes, som er beskrevet 
innledningsvis i brosjyren. Klær etter været. Gode sko og vannflaske er lurt. 
Sted/oppmøtested: Ved Sæterstøa stasjon. Det kan være lurt å samkjøre hvis det er 
mulig, da det er begrenset med parkeringsplasser. 
Arrangør: Nes kommune v /ordfører Grete Sjøli

LØRDAG 7. SEPTEMBER

SØNDAG 8. SEPTEMBER

HELE NES PÅ SYKKEL - KL. 11:00-13:00 (Påmelding mellom kl. 11:00-12:00)
Fjellfoten SK ønsker alle hjertelig velkommen til Fjellfoten Skole. Vårt ønske er å få så 
mange som mulig uansett alder til å ta frem sykkelen denne dagen. Ved å registrere 
seg på vår stand (gratis) og sykle en rundløype på ca. 3-4 km er det deltagerpremier 
til alle. Start og mål ved Fjellfoten Skole. Dette er en fin anledning for familier/barn 
og voksen til en flott sykkeltur. Denne dagen arrangerer vi både Hele Nes på sykkel og 
barnesykkelritt. Barnesykkelrittet har start kl. 12:00, og påmelding fra kl. 11:00. Premier til 
alle og gratis pølser til barna etter premieutdelingen. Vel møtt! Ta med sykkel og hjelm. 
Sted/oppmøtested: Fjellfoten skole
Arrangør: Fjellfoten sykkelklubb

MILJØARBEIDERTJENESTENS FRILUFTSDAG - KL. 12:00-16:00
I samarbeid med speideren i Nes arrangerer miljøarbeidertjenesten en dag ute i det fri. 
Det blir varm grill, grilling av pinnebrød på bål, diverse aktiviteter som kanopadling osv. 
Klær etter vær. 
Sted/oppmøtested: Veslesjøen, Årnes (på vei mot Dragsjøhytta). 
Arrangør: Miljøarbeidertjenesten

ELVESTIENS DAG - KL. 13:00-16:00
Tur langs elva på Årnes. Det kan velges mellom tre forskjellige ruter/lengder på turene:
Kort løype: Vanskelighetsgrad GRØNN. Start Årnes Brygge til Høie (pumpestasjon) og 
tilbake. Barnevognvennlig. Lengde ca. 2,6 km
Middels løype: Vanskelighetsgrad GRØNN. Start Årnes Brygge til Hennisand og tilbake. 
Lengde ca. 5,8 km.
Lang løype: Vanskelighetsgrad BLÅ. Start Årnes Brygge, transport av Årnes Rotary opp til 
Ynskroken hvor turen starter til fots. Ankomst Årnes Brygge via Hennisand etter ca. 6,7 km.
Det blir enkel servering på Høie og Hennisand samt diplom for gjennomførelse.
Oppmøtested: Årnes brygge, Årnes
Arrangør: Årnes Rotaryklubb

GRILLING I DUMPA PÅ TOMTERÅSEN - KL. 15:00-17:00
Vi tenner grillen. Ta med pølser, lomper, noe å drikke og noe å sitte på og slå av en 
prat med hyggelige naboer. 
Sted/oppmøtested: Dumpa på Tomteråsen. Adresse: Tomteråsvegen 10, 2165 Hvam. 
Arrangør: Tomteråsen Velforening



Stolpejakten er et enkelt aktivitetstilbud som går ut på å finne stolper.  
I år kan du finne stolper i Nes helt fram til 31. oktober, bortsett fra  
på Brårud som avslutter 4. oktober. Det er satt ut 140 stolper i syv  
forskjellige områder av Nes. 

Stolpejakten er en utmerket måte å komme seg ut i frisk luft og være i aktivitet, bli 
bedre kjent med flere turmuligheter, og komme i kontakt med andre som er ute på tur. 
Stolpene finner du i følgende områder: Vormsund, Opaker, Brårud, Hvam, Auli, Årnes 
og Dragsjøen. Stolpejakten når hele aldersspennet, fra de yngste til de eldste. Dette er 
gøy uansett alder!

Stolper for alle, fordelt på 
fire vanskelighetsgrader
Grønn: Svært lett, kan nås med sykkel,  
rullestol og barnevogn
Blå: Lett, de fleste kan nå dem
Rød: Middels
Svart: Vanskelig, du må gå litt i terrenget

Last ned appen ‘Stolpejakten’ gratis, og få tilgang  
til kart der. Det vil bli egen trekning av premier  
for de som har registrert stolper i Nes i løpet  
av folkehelseuka.

NES FRILUFTSRÅD

Nes Friluftsråd ble opprettet i 2016 og er et felles, partipolitisk nøytralt organ for lag 
og foreninger i Nes. Formålet med friluftsrådet er å samordne og styrke vilkårene for 
friluftslivet i Nes. Alle registrerte lag og foreninger i Nes som definerer seg helt eller 
delvis som en friluftsorganisasjon, eller som har deler av sin virksomhet knyttet til  
friluftsliv, er medlemmer i Nes Friluftsråd. De kan delta på årsmøtet i Nes Friluftsråd 
med en stemme hver. Rådets viktigste arbeidsoppgave er å arbeide for at nesbuene 
kan bruke naturen til felles glede. Derfor er rådet høringsorgan i aktuelle saker fra  
stat og kommune. Friluftsrådet tilrettelegger for frivilligheten og friluftsaktiviteter  
gjennom, og i samarbeid med, lag og foreninger.

BLI MED PÅ 

STOLPEJAKT!

UTLÅNSENTRALEN BUA

Trenger du utstyr for å dra på tur? BUA er en gratis utlånsordning 
for alle innbyggere i Nes kommune, og den er lokalisert på Årnes. 
BUA har det meste til fritidsaktiviteter, sport og friluft til gratis utlån. 

1. BUA NES er ikke en betjent utlånssentral. Det betyr at du må ha en avtale  
med oss før du kommer og henter/leverer utstyr.

2. BUA NES baserer seg på reservasjon på nett (bua.io). Reglene er at man  
ikke kan reservere utstyr mer enn 14 dager i forveien, senest 2 dager før. 

3. Utstyret låner man i inntil 7 dager.

Har du behov for kontakt med oss kan du sende mail eller ta kontakt med  
Øyvind på 904 08 365. Vi besvarer så raskt vi kan.
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