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Årets Folkehelseuke i Nes er lagt 
sammen med Friluftslivets uke, for å 
øke bevisstheten om at det er helse- 
fremmende å drive med friluftsliv. 
Planter, vann og dyreliv kan påvirke 
oss mennesker positivt i form av å 
redusere stress, og naturen bidrar til 
at vår oppmerksomhet og konsen-
trasjon 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!

Med folkehelseuka ønsker vi å sette 
fokus på aktiviteter som virker helse-
fremmende på både fysisk og psykisk 
helse. Trivsel og sosiale fellesskap er 
viktige 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 bygda og 
hvilke muligheter, tilbud og nettverk 
som finnes her, og bli inspirert til å ta 
del i det resten av året også. 

Velkommen til folkehelseuka i Nes, 
håper vi sees!

Grete Sjøli, ordfører

FOLKEHELSEUKA

#NATTINATUREN
Bli med og sove ute i telt eller under 
åpen himmel fra lørdag 1. til søndag 
2. september. En kan selv velge om 
man vil sove på terrassen, i egen 
hage eller dra ut i den fine naturen  
Nes har å by på. 

Forslag til steder for #nattinaturen:
Flolangen skogscamp (bomavgift 
etter Dragsjøhytta), Veslesjøen, 
Bjørkenes og Ellingsjøen. 

Ta gjerne bilder fra overnattingen 
og del de med oss på instagram ved 
å bruke hashtag #nattinaturen og 
#nesimitthjerte



30 arrangører står for 45 arrangementer  
i Folkehelseuka i Nes 2018. Alle disse finner  
du i dette heftet. I tillegg kommer en mengde  
aktiviteter i Nes svømmehall. Disse finner du  
bakerst i heftet.

DISSE ER MED:

Anne Teien, iPlant

Familiens hus, Helsestasjon for ungdom

Fjellfoten sykkelklubb

Friskliv- og Mestringssenteret

Halmsås og Omegn Skilag

Hanen Viken

HMS Agenda

Human-Etisk Forbund Nes lokallag

Hverdagsrehabiliteringsteam, ergo/- og  
fysioterapitjenesten og aktivitører på Nes sykehjem

Miljøarbeidstjenesten, Nes kommune

Nes bibliotek

Nes frivilligsentral og Nes friluftsråd

Nes hagelag

Nes Husflidslag

Nes pensjonistbowling KULA

Nes svømmehall

Nes Turlag

Norges Astma- og Allergiforbund Øvre Romerike storlag

Norlandia Neskollen Melkevegen barnehage

Ordfører Grete Sjøli

Raumnes & Årnes IL, friidrettsgruppe 

Romerike Sopp- og Nyttevekstforening

Tomteråsen Velforening

Turgruppa på Nes sykehjem

Vestsiden Musikkorps

Vestsiden Musikkorps og Nes sykehjem

Østre Udnes Bygdekvinnelag

Åpen barnehage og Friskliv- og Mestringssenteret

Årnes FAU og Årnes skole

Årnes Rotaryklubb



UT PÅ TUR PÅ BRÅRUDDAGEN
Nærområdet på Brårud. Tid og sted angis nærmere. Gratis
Arrangør: Vestsiden Musikkorps

IDRETTSMERKEPRØVER - KL. 11:00
Prøver for Idrettsmerket, som krever hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet. 
Ingen deltakeravgift. 
Sted: Årnes stadion  /  Arrangør: Raumnes & Årnes IL, friidrettsgruppe 

GÅTUR TIL HVAMSHAUGEN - KL. 11:00-13:00
Gratis.
Sted: Tomteråsen Barnehage  /  Arrangør: Tomteråsen Velforening

HELE NES PÅ SYKKEL - KL. 11:00-14:00    
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 og sykle en rundløype på ca. 3-4 km er det deltager premier til alle  
+ uttrekkspremier. Start og mål ved Fjellfoten Skole. Dette er en fin anledning for  
familier/barn og voksen til en flott sykkeltur. For de som kunne tenke seg å prøve 
tandemsykkel vil det bli muligheter for det.

Samme dag arrangerer vi barnesykkelritt med start kl. 13.00, påmelding fra kl. 11.00.  
I år skal vi også ha en voksenklasse som sykler samme løype som barna, så her er 
det muligheter for mor og far til å delta. Premier til alle og gratis pølser til barna etter 
premieutdelingen. Gratis. Pølser brus/saft til barna.
Sted: Fjellfoten skole  /  Arrangør: Fjellfoten sykkelklubb

ÅPNING AV FOLKEHELSEUKA 2018 - KL. 14:00
Nes kommune ønsker velkommen til en offisiell åpning av Folkehelseuka i Nes 
ved Bautaplassen. Her vil ordfører Grete Sjøli holde en åpningstale, og Nes 
Janitsjarkorps vil spille vakker musikk for oss i fine omgivelser.

Aktiviteter for barn og presentasjon av AKTIVITETSHENGEREN - en skaptilhenger 
full av morsomt utstyr til små og store arrangement. Aktivitetshengeren leies ut til 
lag og foreninger, og kan også leies ut til bedrifter og næringsliv. Hengeren kan leies 
med alt utstyret eller velge ut det utstyret man trenger. Frivilligsentralene i Eidsvoll 
og Nes eier aktivitetshengeren sammen.
Sted: Årnes brygge  /  Arrangør: Nes kommune

LØRDAG 1. SEPTEMBER



FAMILIEDAG - KL. 12:00-17:00
Diverse aktiviteter for hele familien, bl.a. en aktivitetsløype med spørsmål underveis. 
For de som ønsker det kan deltakelse i Dragsjøen Rundt gjerne innpasses i øvrige  
aktiviteter. Nes Skolekorps spiller ”i skogen”.
Sted: Dragsjøhytta  /  Arrangør: Stiftelsen Dragsjøhytta

UNDRINGSLØYPE FOR STORE OG SMÅ - KL. 12:00
Human- Etisk Forbund, Nes lokallag henger opp en undringsløype til årets folkehelse- 
uke. Undringsløypen består av poster med spørsmål for store og små. Jo flere vi blir,  
jo morsommere blir det. Løypen passer for alle uavhengig av alder, kjønn og livssyn. 
Har du ikke mulighet på søndag, så lar vi undringsløypen henge til 9. september så  
kan du gå når det passer deg og familien.
Sted: Elvestien, ved Årnes brygge  /  Arrangør: Human-Etisk Forbund Nes lokallag

NES HAGELAG FAMILIEDAG - KL. 12:00-14:30
Her blir det mulighet for å lage hageskulpturer av div. materiale funnet på tur i naturen. 
Ta gjerne med kvist/kvast/stein/pinner til din skulptur. Vi jobber ute, men under tak om 
været er vått. Det serveres kaffe/saft og vafler. Arrangementet er gratis og for alle. For 
mer info se FB: Nes Hagelag Akershus.
Sted: Finstadvegen 80, Vormsund  /  Arrangør: Nes hagelag

DRAGSJØEN RUNDT - KL. 12:00-16:00
Mosjonsløp i skogsterreng, rundt Dragsjøen. Klasser med og uten tidtaking. Egen  
løype for klassen 14 år og yngre. Startkontingent kr 75 for barneløypa og kr 120 
på øvrige. Dragsjøhytta vil være åpen.
Sted: Årnes vannverk, Dragsjøen  /  Arrangør: Raumnes & Årnes IL, friidrettsgruppe 

SØNDAG 2. SEPTEMBER



MANDAG 3. SEPTEMBER

«PÅ TUR I NES» - KL. 15:30
Vi inviterer til en tur fra Auli mølle til Kongsgården. Ca 2,5 time i variert terreng. 
Sted: Oppmøte Auli mølle  /  Arrangør: Turgruppa «på tur i Nes»

BLI KJENT MED DE MEST VANLIGE VILLE VEKSTENE  
SOM DU FINNER OVER ALT - KL. 17:00-19:00
Ønsker du å bli kjent med noen av sensommerens spiselige ville planter? Det er et 
stort mangfold, og du finner dem i skog og mark, i grøftekanter og på gressplenen. 
Interessen for ville, spiselige planter er økende, og i dette arrangementet har vi fokus 
på hva vi kan vi finne i vårt nærmiljø. Det blir demonstrasjon av noen av plantene, og 
du kan også få smake ville vekster. Test deg selv – hva heter de ulike ugressplantene?
Sted: Alfred Myrens vei 37 i Skogbygda  /  Arrangør: Anne Teien, iPlant

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

Mandag 3. september får vi vite om Nes kommune 
blir godkjent som Trafikksikker kommune. Nes 
kommune vil i den forbindelse dele ut gratis  
reflekser til våre innbyggere i Servicetorget.



TIRSDAG 4. SEPTEMBER

TURLAGET INVITERER TIL TUR - KL. 11:00
Stifinnergruppa inviterer til formiddagstur tirsdag 4. september. Turen går i lett skog-
sterreng, 3-4 timer, inkludert lang matpause. Interesserte kan laste ned appen Norkart 
på mobilen for å prøve det nye elektroniske turkartet. Felles kjøring til startstedet. 
Ingen påmelding. Ytterligere opplysninger tlf. 951 22 026, Arne Kvamme.
Sted: Oppmøte på Årnes Stadion  /  Arrangør: Nes Turlag

PÅ TUR MED TURGRUPPA - KL. 10:45-13:00                                                
Turgruppa består av aktivitør og frivillige på sykehjemmet. For de som bor på syke-
hjemmet er turgruppa et viktig bidrag for å komme seg ut. Vi går turer i nærområdet 
eller bare koser oss ute i solveggen, i grillhytta eller i gapahuken. Dette gjør vi hver 
uke, hele året. Vi har fokus på det sosiale aspektet ved det å komme sammen og dele 
en uteopplevelse.  Kanskje du er nysgjerrig på hvordan vi har det? Eller bare har lyst til 
å være sammen med oss denne dagen? 
Sted: Nes sykehjem, vestibylen 10.45  /  Arrangør: Turgruppa på Nes sykehjem

TRILLETUR MED BARNEVOGN, KIRKERUNDEN - KL. 11:00-12:15
Vi møtes og går kirkerunden. Håper mange møter opp! 
Sted: Oppmøte ved Gårdsbutikken, Hvam Vgs  /  Arrangør: Tomteråsen velforening

AKTIVE PENSJONISTER - KL. 11:00-13:00
Denne dagen ønsker vi flere pensjonister velkommen til å prøve seg på bowlingens 
utfordringer. Kula kommer alltid tilbake til avsenderen. Dette er et fantastisk folkehel-
setilbud. Vi er 30–40 pensjonister som møtes hver tirsdag til sosialt samvær med godt 
humør. Samlet er vi 50 medlemmer I KULA, fordelt over hele Nes. Kr 135 for tre serier, 
kaffe/vaffel inkludert i spilleavgiften. Mineralvann/is fås kjøpt.
Sted: Bowling 1 på Jessheim  /  Arrangør: Nes pensjonistbowling KULA

STOLPEJAKT PÅ BRÅRUD - KL. 16:00
Sted: Oppmøte ved avkjørsel fra Vestsidavegen der stolpejakten begynner, nord for 
gården Nordre Sand. (ca. 5 km nord for Jokerbutikken)  /  Arrangør: Friskliv- og  
Mestringssenteret

DUGNAD - FORSKJØNNELSE AV OMRÅDET - KL. 16:00-20:00
Målsettingen er at det foretas en rydding av området fra båthavna til Høie for å gjøre 
dette enda mer hyggelig å bruke. Ta gjerne med rive og hansker. Årnes vel ordner med 
servering.
Sted: Elvestien langs Glomma - oppmøte ved båthavna eller ved parkeringsplass midt 
på odden  /  Arrangør: Årnes Vel



TIRSDAG 4. SEPTEMBER

KVELDSTUND MED KORPS I SYKEHJEMSKOGEN - KL. 18:00-CA.19:30
Nes sykehjem og Vestsiden musikkorps har samarbeidet i flere år. Dette er imidlertid 
første gang vi planlegger en konsert ute i sykehjemskogen. Vestsiden musikkorps 
er med på prosjektet “Korps på friluftstur”, og Nes sykehjem er så heldige å få være 
vertskap for en av konsertene. Blir det flest trær eller mennesker i sykehjemskogen den 
4. september? Kjenner du noen på sykehjemmet, så ta dem med ut på en annerledes 
konsert i skogen. Og om du ikke kjenner noen, så er du hjertelig velkommen likevel!  
Ta med egen stol, dersom du ikke vil sitte på en stubbe. Gratis. Forbehold om 
endringer i arrangementet ved dårlig vær. 
Sted: Sykehjemskogen/ gapahuken ved Nes sykehjem  
Arrangør: Vestsiden Musikkorps og Nes sykehjem

TYTTEBÆRTUR - KL. 18:00-20:00
Vi tar deltakerne med på en kort skogstur og finner forhåpentlig noe tyttebær. Vi  
forteller om allemannsretten og legger ellers opp til lett mosjon og sosialt samvær 
uten for tett program. Total lengde på turen ca. 2 km på god sti. Passer alle aldre.  
Matpakke medbringes. Drikke serveres.
Sted: Parkering og start ved Auli Kirke  /  Arrangør: Østre Udnes Bygdekvinnelag



ONSDAG 5. SEPTEMBER

STAND PÅ SKOLENE: OM UNGDOMS PSYKISKE- OG SEKSUELLE HELSE, 
OG HVORDAN BEST MULIG TA VARE PÅ HELSEN I UNGDOMSTIDEN? 
- KL. 11:00-12:30 (STOREFRI)
Informasjon om ungdoms psykiske-  og seksuelle helse. Informasjon om chlamydia-
testing og rustesting om tilbudet “Helsestasjon for ungdom”. Disse vil være til stede: 
helsesøstre, psykolog og ruskonsulent.
Sted: Runni ungdomsskole og Nes videregående skole
Arrangør: Familiens hus, Helsestasjon for ungdom

HÅNDARBEIDSKAFÉ - KL. 13:00-17:00
Ta med ditt håndarbeid og møt andre med interesse for håndarbeid. Her kan vi kanskje 
lære nye strikke-/håndarbeidsteknikker eller bare være sammen i sosialt samvær. 
På håndarbeidskafeen er det mulig å få kjøpt kaffe og noe å bite i.
Sted: Kulturhuskaféen (glassdelen)  /  Arrangør: Nes Husflidslag

TUR ELVELANGS MED ORDFØREREN - KL. 16:00
Tur/retur Hennisand langs elva i lett terreng og vakre omgivelser. 
Turen tar ca. 1 ½ time.
Sted: Oppmøte Årnes brygge  /  Arrangør: Ordfører Grete Sjøli

KRETSSTEVENE I FRIIDRETT - KL. 18:00-20:00
Banestevne i friidrett med øvelsene: 60m, 200m, 600m, 800m, høyde, spyd, kule  
og lengde. Klasser og øvelser i følge NFIF regler. Ingen deltakeravgift.
Sted: Årnes stadion  /  Arrangør: Raumnes & Årnes IL, friidrettsgruppe 

JOGGETUR TOMTERÅSEN RUNDT - KL. 18:00-18:30
Joggetur ca. 4 km. Gratis
Sted: Oppstart i Mila, Tomteråsen  /  Arrangør: Tomteråsen Velforening

GÅTUR MED HUNDER - KL. 18:30-19:15
Vi møtes ved vanntårnet. Om nødvendig, deler vi oss opp i 
mindre grupper. 
Sted: Tomteråsen, oppmøte ved vanntårnet  /  
Arrangør: Tomteråsen Velforening



TORSDAG 6. SEPTEMBER

ÅRNES SKOLES DAG - KL. 07:00-19:30
Åpen dag på Årnes skole og SFO. Mulighet for å sitte inn i undervisning, være med på 
omvisning med rektor og leke på skoleplassen. Fra kl. 17.00 i Runnihallen kan du kjøpe 
lodd, kaker, kaffe, saft, møte lag og foreninger fra Årnes og få fin underholdning fra 
scenen. Kl.17.00 er også grillen varm og den som vil kan ta med seg grillmat og grille. 
Årnes skoles dag er et arrangement for alle, det er en fin møteplass for gammel og 
ung som føler tilknytning til skolen eller bare er nysgjerrig på hvordan dagens skole-
hverdag er og hvilket fritidstilbud som finnes i nærmiljøet. 
Sted: Årnes skole og Runnihallen  /  Arrangør: Årnes FAU og Årnes skole

BUNADEN KOMMER IKKE BARE FRA NORGE – HVORDAN NASJONAL- 
KULTUREN BLIR PÅVIRKET AV IMMIGRASJON - KL. 09:00-11:00
Our National costume is not only Norwegian – How immigration affects the national culture.
Konferanse der vi drøfter hvordan immigrasjon har påvirket oss og hvordan vi tror den 
kommer til å påvirke oss. En europeisk delegasjon fra Kroatia, Island, Spania, Italia, 
Tyskland og Kristiansund er spesielt inviterte gjester sammen med frivilligheten, Nes 
kommune og Hanen Viken. Målet er å øke vår interkulturelle kompetanse. Vi har særlig 
fokus på å presentere hvordan vi mottar nye innbyggere i Nes, men har også fokus på 
likheter og forskjeller mellom nasjoner.

Folkehelse og det europeiske kulturarvåret er også tema for konferansen.
Konferansen starter med to korte foredrag og fortsetter med at våre inviterte gjester, 
sammen med publikum, får anledning til å utveksle erfaringer rundt ulike temaer.  
Konferansen er på engelsk og åpen for alle. Mer info legges ut på Hanen.no og  
Husergard.no. Gratis – åpen for alle. Påmelding: husergard@gmail.com
Sted: Presteenkesetet Huser i Fenstad  /  Arrangør: Hanen Viken

STAND PÅ SKOLENE: OM UNGDOMMERS PSYKISKE- OG SEKSUELLE  
HELSE, HVORDAN BEST MULIG TA VARE PÅ HELSEN I UNGDOMSTIDEN?  
- KL. 11:00-12:30 (STOREFRI) 
Informasjon om ungdoms psykiske- og seksuelle helse. Informasjon  om chlamydia- 
testing og rustesting og, om tilbudet “Helsestasjon for ungdom”. Disse vil være til  
stede: helsesøstre, psykolog og ruskonsulent.
Sted: Vormsund ungdomsskole og Hvam videregående skole
Arrangør: Familiens hus, Helsestasjon for ungdom

DE NÆRE TING - KL. 11:00-13:00 
En dag med kreative aktiviteter ute og inne på sykehjemsområde. Enkel servering.
Sted: Nes sykehjem  /  Arrangør: Hverdagsrehabiliteringsteam, ergo/- og fysioterapi- 
tjenesten og aktivitører på Nes sykehjem.



DRAGSJØHYTTA - KL. 12:00-14:00
Samarbeid om friluftsliv mellom nabokommuner -for inviterte samarbeidspartnere 
Samarbeid om nye og eksisterende friluftstilbud mellom Nes og våre nabokommuner.
Sted: Dragsjøhytta  /  Arrangør: Nes frivilligsentral og Nes kommune

BLI KJENT MED VILLE VEKSTER - KL. 17:00-19:00
Bli kjent med de mest vanlige ville vekstene som du finner over alt. Ønsker du å bli 
kjent med noen av sensommerens spiselige ville planter? Det er stort mangfold, og  
du finner dem i skog og mark, i grøftekanter og på gressplenen. Interessen for ville, 
spiselige planter er økende og i dette arrangementet har vi fokus på hva vi kan vi finne 
i vårt nærmiljø. Det blir demonstrasjon av noen av plantene, og du kan også få smake 
ville vekster. Test deg selv – hva heter de ulike ugressplantene?
Sted: Alfred Myrens vei 37 i Skogbygda  /  Arrangør: Anne Teien, iPlant

KONTAKTMØTE OM FRILUFTSLIV I NES 2018 - KL. 18:00-21:00
For lag og foreninger. Samarbeid om nye og eksisterende friluftstilbud mellom lag 
og foreninger i Nes og Nes kommune. Opplysninger om kontaktmøtet og påmelding 
sendes registrerte lag og foreninger.
Sted: Dragsjøhytta  /  Arrangør: Nes frivilligsentral og Nes friluftsråd

AKTIVITETSLØYPE FOR BARNEFAMILIER - KL. 18:00-20:00
Oppstart og avslutning i barnehagen. Vi henger opp ulike poster i nærmiljøet rundt 
barnehagen med praktiske oppgaver eller spørsmål. Arrangementet er ment for barn  
i barnhagealder med familie.
Sted: Norlandia Neskollen, Melkevegen barnehage, Melkevegen 23, 2165 HVAM
Arrangør: Norlandia Neskollen Melkevegen barnehage

SLIK PÅVIRKER DU STRESSRESPONSEN OG FINNER GODFØLELSEN! 
- KL. 18:30-20:30
Visste du at du kan påvirke stressresponsen din selv og at du kan øve på å få frem god-
følelsen? Det er en tankevekker at mange av oss har bedre rutiner for å lade mobiltele-
fonene enn vi har for å lade kroppene våre. Flere og flere relaterer sine helseplager til 
stress. Det er kanskje ikke så rart, for det kan se ut som om fysisk arbeid er på vei ned, 
mens hjernen skal yte mer og mer – og det behøver ikke å være hvor travel du er som 
avgjør om du er stresset eller ikke. Bli med å få en innføring i hva stress er og hvordan 
det kan påvirke oss – du får også tips på enkle øvelser som på kort tid reduserer stress-
nivået og som får frem godfølelsen. Det virker ikke fordi du har skjønt det, det virker 
fordi du gjør det! Frukt og drikke. Gratis (ønsker påmelding pga. plass).
Påmelding: post@hmsagenda.no eller eller SMS til 977 38 098
Sted: Nes Næringspark (gml. Oppaker skole) Skolealleen 2, 2166 Oppaker 
Arrangør: Karianne Sagen, HMS Agenda

ÅPEN VEVSTUE - KL. 18:30-21:00
Kom gjerne og besøk oss i 2.etg på Årnes Gamle skole og se alle de vakre tekstilene 
som kommer ut av vevene våre. Kanskje får de selv lyst til å prøve å veve! På Åpen 
vevstue har vi kaffe/te og noe å bite i.
Sted: 2. etg på Årnes Gamle skole (Husflidslagets lokaler)  /  Arrangør: Nes Husflidslag



FREDAG 7. SEPTEMBER

LØRDAG 8. SEPTEMBER

TURDAG MED MATPAKKE FOR STORE OG SMÅ - KL. 10:00-14:00
Vi ønsker å bruke området rundt Dragsjøhytta og kjenne gleden ved å bevege seg ute 
i skog og mark. De som vil gå en tur gjør det, og de som vil holde seg mer i nærheten 
av gapahuken gjør det. Det vil bli noen leker/aktiviteter ved samlingsstedet. NB: Hytta 
er ikke åpen under arrangementet. Gratis. Ta med egen mat og drikke.
Sted: Dragsjøhytta, gapahuken/aktivitetsområdet utenfor
Arrangør: Åpen barnehage og Friskliv- og Mestringssenteret

INTERVALLTRENING - KL. 17:30-18:10
4x5 min. intervaller (08.00 min/km) + 10 min. oppvarming og 2 min. gange før  
oppstart. Gratis 
Sted: Oppstart i Mila, Tomteråsen  /  Arrangør: Tomteråsen Velforening

IDRETTSMERKEPRØVER - KL. 11:00
Prøver for Idrettsmerket, som krever hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet. 
Ingen deltakeravgift.
Sted: Årnes stadion  /  Arrangør: Raumnes & Årnes IL, friidrettsgruppe 

GÅTUR RUNDT HVAMSETERTJERN - KL. 11:00-13:00
Eva guider oss rundt Hvamsetertjern. Ta med drikke og godt humør.  
Husk gode sko. Gratis.
Sted: Oppmøte, Badstudalen  /  Arrangør: Tomteråsen Velforening

STAND - KL. 11:00-14:00
Det blir en informasjonsstand hvor vi kommer til å vise hvilke tilbud vi og NAAF sentralt  
kan gi alle medlemmer i alle alder, blant annet aktiviteter som gir god helsegevinst. Vi vil  
gi informasjon om astma, kols, allergier, eksem og overømfintlighet. Det blir spesielt fokus 
på matallergi. Alle er hjertelig velkommen til å besøke standen. Enkelte smaksprøver.
Sted: Amfi Årnes, 2. etasje
Arrangør: Norges Astma- og Allergiforbund Øvre Romerike storlag

AKTIVITETSDAG PÅ VESLESJØEN - KL. 12:00-16:00
Et arrangement for brukere, ansatte i tjenesten, og alle andre som ønsker å ta turen til 
Veslesjøen. Det blir grilling av pinnebrød på bål, kanotur, tur med hest og vogn. Grillen 
er varm fra kl. 12.00, så ta med det dere ønsker å legge på grillen. Vi får nok til en quiz 
med varierende vanskelighetsgrad fra nærområdet og fra miljøarbeidstjenesten. Alle er 
hjertelig velkommen.
Sted: Veslesjøen  /  Arrangør: Miljøarbeidstjenesten, Nes kommune



SOPPTUR OG SOPPKONTROLL - KL. 11:00-15:00
Møt opp kl. 10.45 utenfor Dragsjøhytta og bli med på en 2 timers sopptur i området. 
Ta med kurv, kniv og en liten børste. Turen passer for alle, ung som gammel. Ta gjerne 
med barn. Du har mulighet til å lære litt om det man finner underveis, og så får du 
soppfangsten din kontrollert før du drar hjem. Fra kl. 13.00-15.00 arrangeres offentlig 
soppkontroll utenfor Dragsjøhytta som er gratis og åpen for alle som har plukket sopp 
andre steder fra. Det vil også være en liten utstilling på stedet. Gratis. 
Dragsjøhytta er åpen for servering fra 11.00-17.00.
Sted: Dragsjøhytta, Årnes  /  Arrangør: Romerike Sopp- og Nyttevekstforening
                                                                                              
SKOGBYGDA RUNDT - KL. 13:00-15:00
Skogbygda Rundt er et tradisjonsrikt løp. Det er to distanser å velge mellom. 4,5 km  
og 11 km. Begge distanser går på asfalt og grusvei. Deltagerpremie til alle. Klassevinnere 
og Beste dame og -herre på kort og lang løype premieres ekstra. Barneløype er på  
ca. 1,5 km i terreng, i og rundt lysløypa i Skogbygda. 
150,- kort/lang løype, 50,- barneløype.
Sted: Skogbygda skole  /  Arrangør: Halmsås og Omegn Skilag

ELVESTIENS DAG - KL. 14:00-16:00
Bli med på en tur på Elvestien til Høie eller til Hennisand, og tilbake. Diplom til alle  
som fullfører. Gratis og for alle.
Sted: Fra Årnes brygge  /  Arrangør: Årnes Rotarykllubb

GRILLING I DUMPA PÅ TOMTERÅSEN - KL. 14:00-16:00 
Vi tenner grillen. Ta med pølser, lomper og drikke og slå av en prat med hyggelige naboer. 
Sted: Dumpa, Tomteråsen  /  Arrangør: Tomteråsen Velforening

 

SØNDAG 9. SEPTEMBER



Mat og forfriskninger kan kjøpes i vår kafé.  
Inngangsbillett må betales, aktiviteten er gratis.

HJERTE- OG LUNGEREDNINGSKURS 
LØRDAG 1. SEPTEMBER KL. 09:30 OG ONSDAG 5. SEPTEMBER KL. 17:30 
Kjempeviktig og flott kurs for læring eller oppfriskning i hjerte- og lungeredning.  
Dette passer for alle, og alle aldre som vil være med å lære. Max 15 på gruppen,  
påmelding i resepsjonen.

SKATTEJAKT NES SVØMMEHALL 
LØRDAG 1. SEPTEMBER FRA KL. 09:00–12:00  
OG SØNDAG 9. SEPTEMBER FRA KL. 09:00–12:00 
Kaptein Sabeltann har vært i svømmehallen og gjemt 10 gullmynter. Finn ut hvor  
gullmyntene henger/er gjemt, og skriv det ned på svarskjemaet (foreldre kan hjelpe  
til med skrivingen). Lever så svarene i resepsjonen, og få Nes svømmehall sitt  
sjørøverdiplom og en slush. For alle barn under 13.  

HINDERLØYPE/ WALK ON WATER 
LØRDAG 1. SEPEMBER – TIRSDAG 4. SEPTEMBER.

FEMKAMP I VANN! 
SØNDAG 2. SEPTEMBER KL. 13:00 OG LØRDAG 8. SEPTEMBER KL. 12:00
Her er det 5 forskjellige oppgaver som barna må igjennom, passer for svømmedyktige 
barn i alle aldre!
• Svømme 25 meter 
• Dykke 3 dykk og få opp 3 dykkeringer
• Hoppe fra valgfritt stupebrett (1m, 3m eller 5m)
• Vise at du kan svømme på ryggen
• Fullføre hinderløype i vannet. (badeleke) 
 
Alle som fullfører får en diplom. Påmelding i resepsjonen når dere kommer.

VANNPOLO FOR VOKSNE - TORSDAG 6. SEPTEMBER KL. 18:30
Møt opp i 25 meters-bassenget for en morsom vannaktivitet. Det vil bli delt opp i  
to lag og vi vil kåre nes svømmehalls vannpolo mestere 2018. Vi setter opp to mål.  

DISCO I SVØMMEHALLEN - FREDAG 7. SEPTEMBER FRA KL. 17:00–20:00
Bli med på en morsom kveld i svømmehallen! Det kommer DJ i svømmehallen og 
det blir discolys og dempet belysning. Alle barn/ungdom er velkommen! Vi holder 
svømmehallen åpen til kl. 20 denne dagen. Aktivitetsbassenget blir fullt av ballonger. 
Denne kvelden er forbeholdt barn og unge. Vi har ekstra bemanning med livreddere 
denne dagen, så alle som er svømmedyktige kan få komme uten foreldre. Dette blir 
stas for barna!

FOLKEHELSEUKA I NES SVØMMEHALL



AVSLØRING AV NY BADELEKE 
LØRDAG 8. OG SØNDAG 9. SEPTEMBER, HELE DAGEN
Bli med og prøv vår nye flotte gave fra Bodding Sanitetsforening, vår kjempeflotte  
nye badeleke. Alle er velkommen til å teste den ut.

AKTIV I VANN VANNTRENING
Bli med på en treningstime med aktiv i vann! Dette er bra for hele kroppen og du 
kommer til å føle deg enda bedre etterpå! Fysioterapeut Ida Sjørbotten er instruktør. 
Dette passer for alle, og foregår i det gode og varme terapibassenget.

Følg med i lokalpressen for nærmere tidspunkt!

BLI MED PÅ STOLPEJAKT!

Stolpejakten er et enkelt aktivitetstilbud som går ut på å finne 
stolper. I år kan du finne stolper helt fram til 4. oktober. I Nes 
er det satt ut 160 stolper i åtte forskjellige områder. 

Stolpejakten er en utmerket måte å komme seg ut i frisk luft, 
bli bedre kjent med nærområdet sitt og andre som er ute på 
tur. Stolpene finner du i følgende områder: Brårud, Fenstad, 
Hvam, Auli, Skogbygda, Årnes, Dragsjøen og Opaker.

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

Kartbrosjyre kan fås flere steder, blant annet på Nes  
bibliotek og Servicetorget. Se www.stolpejakten.no  
for mer informasjon. En kan også laste ned appen  
‘Stolpejakten’ gratis, og få tilgang til kart der.

Vinne premier:
Det er vinnersjanser ved å delta i Stolpejakten, og hver  
registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av premier. 

STOLPEJAKT
I NES 2018

Stolpejakten starter onsdag 16. mai 

og varer frem til 4. oktober. 

Bli med du også!!
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