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I bevegelse 

Tema for årets folkehelseuke, 

i bevegelse, er valgt på 

bakgrunn av nesten to år med 

pandemi, restriksjoner og 

begrensninger. Vi trenger nå 

bevegelse! Det kan være at vi 

blir beveget av noe – for 

eksempel kunst, musikk- eller 

naturopplevelser, at vi 

opplever utvikling, mestring, 

endring eller læring. Eller det 

kan være at vi er i fysisk 

bevegelse. Kropp og sjel 

trenger stimuli og opplevelser 

for å trives og ha det bra. 

 

Det er på tide å ta tilbake livet 

og de ting som gir livet 

innhold og kvalitet. 

 

God folkehelseuke! 

 

Grete Sjøli, ordfører  
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Arrangement i Folkehelseuka 

Nes kommune har samlet arrangementene som er påmeldt til 

Folkehelseuka i Nes i denne brosjyren. Følgende er arrangører i 

årets folkehelseuke, og vi takker dem så mye for påmelding av 

flotte og inspirerende arrangement!: 

• Frisklivs- og mestringssenteret v/ klinisk ernæringsfysiolog 

• Framtun og Auli skolekorps 

• Ordfører 

• Nes Turlag og Nes Bibliotek 

• Årnes Rotaryklubb 

Alle arrangementene er gratis å delta på og åpne for alle       

Noen av arrangementene har påmelding i forkant, det står da i 

beskrivelsen av arrangementet i denne brosjyren.  

Dersom du har symptomer på korona eller forkjølelse må du 

holde deg hjemme, og vi ber om at dere husker på de generelle 

smittevernreglene. Utover det er det fritt fram for å ha hyggelige 

opplevelser! 

Vi håper innbyggerne deltar på arrangementene og har 

helsefremmende aktiviteter ekstra i fokus denne uka.  

Hjertelig velkommen til i Folkehelseuka i Nes! 
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Tirsdag 28. september – kl. 16:00-17:00 

«I bevegelse: Maten og tarmen» 

 

Enkel og lettfattelig læring om matens reise gjennom 

tarmsystemet:  

o fra inngang til utgang        

o tarmens dialog med hjernen  

o fra gulrot til vitamin A  

o blodsukker og bakterier  

Påmelding til e-post: gry.irene.skodje@nes.kommune.no  

Sted: Biblioteket / Arrangør: Frisklivs- og mestringssenteret v/ 

klinisk ernæringsfysiolog 

 
 

mailto:gry.irene.skodje@nes.kommune.no
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Tirsdag 28. september – kl. 17:30-19:30 
 
«Blås i det! – Friluftsøvelse med FASK» 

Å spille et instrument er ikke bare bra for kondisjonen, det regnes 
med god grunn som fysisk aktivitet. Framtun og Auli skolekorps 
har plass til flere musikere og folk som vil bli hobbymusikere. Vi 
inviterer til øvelse under åpen himmel. Ved dårlig vær trekker vi 
under tak ved skolen. Vi anbefaler å la bilen stå hjemme, eller 
et stykke unna, og komme til fots. 
 
Sted: Auli skole / Arrangør: Framtun og Auli skolekorps 

Illustrasjonsfoto fra Pixabay, fri til bruk 
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Onsdag 29. september – kl. 16:00-19:00 

«Aktivitetsdag hos ordfører»  

Ordfører inviterer til hytta i Skogbygda, der er det muligheter for 

flere aktiviteter. Bilvei helt frem så muligheter for alle med den 

fysikken de har. 

- Mye bær rundt om 

- Blåmerkede stier (legger opp til en 1,5 times tur) 

- Pilkast, ringspill  

- Sosialt rundt bålpanna 

- Servering: Kaffe, saft og boller  

Påmelding til e-post (innen 28. september): 

Grete.Irene.Sjoli@nes.kommune.no 

 

Sted: Kvernhaugvegen 171, 2164 Skogbygda / Arrangør: 

Ordfører 

mailto:Grete.Irene.Sjoli@nes.kommune.no
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Onsdag 29. september – kl. 19:00-21:00 

«Friluftsliv og psykisk helse» Foredrag 

 

Møt psykolog Johanne Refseth, kjent for bloggen «Psykolog med 

sovepose». Refseth er opptatt av å inspirere til friluftsliv og å 

formidle lett forståelig og lett anvendelig psykologi. Denne 

kvelden får du råd om alt fra hvordan du kan bli syk av følelser til 

hvordan komme over angsten for å sove ute. 

Refset startet selv med utelivet etter en livskrise i 2015, på et 

tidspunkt da hun aldri hadde sovet i telt alene før. Siden den gang 

har hun opptil 50 utenetter i året. Hun er opptatt av at utstyret ikke 

Foto: privat 
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trenger å være dyrt og moderne og at de gode opplevelsene ikke 

krever lange ekspedisjoner. 

Refset har over 40000 følgere på Instagram, har mottatt flere 

priser og holder foredrag, workshop og deltar i ulike tv-

programmer og podcasts, i tillegg til å drive privatklinikk i Oslo. 

Spesialsykepleier psykisk helse og avhengighet i Nes kommune 

Lone Becken introduserer og Nes turlag er medarrangør. Det vil 

også være representanter fra BUA tilstedet. 

Gratis inngang, begrensede plasser. 

Påmelding i biblioteket eller til e-post: barnes@nes.kommune.no 

Sted: Nes Bibliotek / Arrangør: Nes Turlag og Nes Bibliotek 

 
 
  

mailto:barnes@nes.kommune.no
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Søndag 3. oktober – kl. 14:00-16:00 
 
«Elvestiens dag» 
 

 
Bli kjent med Elvestien. Du bestemmer selv turens lengde. Sett 
deg på en benk eller en stubbe og se utover elva. La tankene fly! 
Lytt! Hører du bilsus? Fugler? Regndråper? 
 
Det serveres kaffe eller brus underveis på Elvestien. 
 
Påmelding ved oppmøte. 
 
Sted: Oppmøtested Årnes Brygge ved Elvekroa / Arrangør: Årnes 
Rotaryklubb 
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Tips til aktiviteter i Folkehelseuka 

Kom i ett med naturen – sov ute! 

 

Kom i nærkontakt med naturen og ta med liggerunderlag, 

sovepose og telt og sov en natt ute. Eller overnatt på verandaen 

eller i hagen. Det er et fint sted å starte med å venne seg til og 

sove ute. Da er du nært hjemme om du må på do eller fryser på 

natta! 

Foto: Flolangen skogscamp 



 
 

12 

Norsk Friluftsliv informerer om 

at du har lov til å telte i utmark1 

uten grunneierens samtykke, så 

lenge du ikke forstyrrer.  

Telt/hengekøye må plasseres 

minst 150 meter fra bebodde 

hus og hytter og kan maksimalt 

stå oppe i to døgn, med mindre 

du får grunneierens samtykke til 

å bli der lenger der lenger. Slår 

du opp telt på høyfjellet eller i et 

område fjernt fra bebyggelse, 

gjelder ikke tidsbegrensingen 

på to dager (Kilde: Norsk 

Friluftsliv). 

 

 

 

  

 
1 To begreper som er viktige for å forstå hva allemannsretten er, er innmark og utmark. Enkelt 
forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor 
allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark kan forklares som alt som ikke er 
innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet. 
Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en 
skjønnsmessig vurdering (Kilde: Norsk Friluftsliv) 

 

https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/
https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/
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Beveg kroppen - gå på stolpejakt! 

 

I Nes er det stolpejakt i ni områder (Fenstad, Hvam, Brårud, 

Årnes, Dragsjøen, Auli, Skogbygda, Opaker og 

Eievarden/Seterstøa). Det er morsomt og lett å gå på stolpejakt, 

og du kan bli kjent med nye områder av Nes. Last ned appen 

«Stolpejakten», så er det bare å finne riktig kart og sette i gang 
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med å scanne stolper med smarttelefonen. Det går også an å 

notere ned kodene som står på stolpene, og registrere de i 

etterkant på www.stolpejakten.no   

Stolpejakten i Nes har ulik avslutningsdato for de ulike områder. 

Sjekk derfor ut: https://www.stolpejakten.no/omraader for 

oppdatert informasjon, og søk opp Nes, så ser du når de ulike 

områdene avslutter årets stolpejakt.  

 

http://www.stolpejakten.no/
https://www.stolpejakten.no/omraader
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La deg bevege av musikken 
 

 

 

Sett av 30 til 45 min av din tid til å lytte igjennom et av dine 

favorittalbum. Benytt deg av en strømmetjeneste, finn frem en 

gammel cd-plate eller vinyl, eller grav frem en kassett fra 

glemselen. Sitt eller legg deg ned og lytt! 
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La deg bevege av en god bok! 
 

 
Ingenting er som å forsvinne inn i en annen verden gjennom en 

god bok! I løpet av folkehelseuka vil du få boktips til bøker som 

beveger på Nes bibliotek. Gå innom biblioteket, la deg inspirere 

av noen av deres boktips eller lån deg en bok etter eget ønske.  
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Nes kommune 

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

Telefon: 63 91 10 00 

E- post: postmottak@nes.kommune.no  

www.nes.kommune.no 


