
 

Årets program burde inneholde noe for enhver smak, velkommen!!                      

Husk å følg gjeldende koronaregler. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

MANDAG  

11.00 Lunsj. Det serveres lunsj utenfor rådhuset, tennes i bålpannen og servers kaffe. Liten trim økt med 

folkehelsekoordinator og vi har en quiz! Arr: Steigen frivilligsentral, Ungdomsarbeider og Folkehelskoordinator 

12.00 Småbarnstreff  Ordfører deler ut Steigenstol til barn født 2020. Sted: Vertshuset. Arr: 

Helsestasjonen/jordmor 

16.30: Store Leinesfjordrunden. Har du lyst å gå en tur sammen med andre? Store Leinesfjordrunden vil vise 

deg nye muligheter! Vi starter gåturen fra Steigen Vertshus, går innover Dalen, opp over Litjmosshågen, ned 

via Linken og Sjyveien, og kommer tilbake til Steigen Vertshus via Arhågen. Turen er ca. 8 km lang, og tar ca. 3 

timer i rolig tempo. Turen passer for barn og voksne. Arr: Steigen Sportsklubb Tur og Trim. Turleder, Maria 

Almli 

19.00 Bading & Badstue.   Har du lyst på en frisk utfordring? I folkehelseuka arrangerer vi utebading. Etter ett 

forfriskende bad er det mulighet til å ta badstue. Det blir bål, så ta gjerne med mat og varm drikke. 

VELKOMMEN – og følelsen etterpå, den er noe helt for seg selv. Sted: Stornaustet i Bø. Arr: Steigen 

frivilligsentral og De glade Sjybaderne.  

20.00 Egenvekttrening. Oppmøte: Gymsalen på Leinesskole. Ha med egen gymmatte, klokke og innesko. Arr: 

Leines Idrettslag.  

 

TIRSDAG 

13.00 Barseltreff for nyfødte i Steigen Sted: Vershuset . Arr: Helsestasjon/jordmor 

11.00 Triobike. Vi satser på godt vær og tar ut TrioBiken på Steigentunet og tar med beboerne på en fin 

sykkeltur. Håper du kan bli med og være sykkelvenn! Sted: Steigentunet. Arr: Steigen frivilligsentral. 

11.00 Tur til Mølnstein (Rævkvilerhiet). Bål og bålkaffe, ta med mat og drikke. Oppmøte: Parkeringsplassen 

Brennviksanden. Arr: Leiranger sanitetsforenings kløvertur. 

18.00 Dugnad på Brennviksanden. Oppmøte: Parkeringsplassen Brennviksanden. Arr: Leines Grendelag 

inviterer til dugnad. Påmelding til Evy Røymo 99577724 

 

 

 

 



ONSDAG 

11.00 Tur til gapahuken på Nordskot.  Ta med mat, drikke og litt ved. Oppmøte: Parkeringsplassen før 

helikopterplassen på Nordskot. Ansvarlig: Turgruppa ved Liv Tove Arnøy 

16.00 - 17.30 Pilates 55+. Høst/vinter gruppe, en ledig plass. Sted: Helsetorget. Ansvarlig: Astri Gaarder 

Valberg. 

18.00 Musikkøvelse.  Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Oppmøte: Gymsalen på Leinesskole. 

Ansvarlig: Leines Skolekorps. 

19.00 Skitrening.  Treningen er for 10 år og oppover. Oppmøte: Gymsalen på Nordfoldskole. Arr: Nordfold IF, 

ansvarlig: Hanne Jonassen 

ÅPENT SENTRUM:  

14.30 - 17.30. Åpen kulturskole. Kom innom å se, høre og slå av en prat. 

15.00 - 18.00. Biblioteket - Avslutning for Sommerleserne. - Gratis Sommerleskake. - Alle som har deltatt i 

Sommerles kan hente sine siste premier og få diplom! 

14.00 - 16.00 Fysiogym. Kom innom for omvisning og en hyggelig prat. 

15.00 - 17.00 Bua. Åpen for utlån av tur og fritidsutstyr til alle.  

15.00 - 17.00 Helsetorget. 20 % på treningsutstyr til hjemmebruk . 

15.00 - 17.00 Skyting Allhuset. Kom innom for omvisning, en hyggelig prat eller for å teste vårt anlegg. 

Ansvarlig: Ketil Hansen, Lakså Skytterlag. 

18.00-20.00. Kultursalen, åpen korpsøvelse med Leines skolekorps. Kom innom å se, høre og slå av en prat.  

 

TORSDAG 

12.00 Markering av "Verdensdagen for selvmordforebygging" og "Verdensdagen for psykisk helse". Det blir 

servert kaffe og vafler. Kulturelt innslag med Daniel Fredriksen. Å skape håp gjennom handling! Årets tema er: 

Vær oppmerksom. Vær tilstede. Følg opp. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg! Sted: Rådhuset. Arr: 

LEVE Steigen og Psykisk Helse Steigen 

18.00 Hjerte marsj.  Arrangert spasertur som skal oppmuntre til fysisk aktivitet for å forebygge hjerte- og 

karsykdommer. Oppmøte: Båtbua i Nordfold. Ansvarlig: Hege Lind Nordfold helselag. 

18.00 Musikkøvelse. Oppmøte: Gymsalen på Laskestadskole. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. 

Ansvarlig: Nord Steigen musikkorps. 

18.00 Svartkjeletreff m/åpning av gapahuk. . Innvielse av den nye Gapahuken og Svartkjel`n blir satt på kok, 

så ta gjerne med mat. Enten du kommer alene, tar med en nabo, venner eller familie, så kom og bli med på en 

trivelig stund. Sted: «Krabbevika», Jennsvika i Bogen. Arr: Bogen og Omeng grendelag. 

19.00 Mindful enkel TØY og BØY. Passer for alle. Sted: Gymsalen på Leinesskole.  Ansvarlig: Kristin Toldn 

19.00 - 20.30. Biblioteket - Høytlesing for alle. - Vil du være med på noe nytt? - Basert på metoden “Shared 

reading” er du velkommen til å delta i en lesestund hvor vi leser litt sammen, og snakker om det vi leser 

underveis. “Shared reading” blir kalt “spa for hjernen” fordi lesestunda blir en nærværende pause fra alt 

annet, som vi deler i lag. Kom og la litteratuen utvide horisonten! - Maks 10 deltakere. Påmelding til 

biblioteket. Påmelding til Maria på Biblioteket. 

 



FREDAG 

18.00 - 22.00 Skippy. Åpen ungdomsklubb. Sted: Allhuset. Ansvarlig: Camilla Andersen 

 

LØRDAG 

10.30 Fellestur Skogmoa – Skarbotn – Hustoft. Turen er ca. 7 km lang og tar rundt 5 timer i rolig tempo. Ta 

med mat og drikke. Oppmøte: Skogmoa/Åsjord. Turledere: Kenneth Larsen og Reidar Berg. 

11.00 - 13.00 Åpen hall  Det blir lek og moro for store og små! Masse nye artig leker blir vist frem. Røde Kors 

kommer med frukt. Vær velkommen! Sted: Allhuset. Arr: Ungdomsarbeider 

15.00 Fellestur Vallmyran rundt. Aktiviteter for barn og ungdom opp til Bjøllåsen. Åpning av ny bålplass og 

trimkasse. Ca. 4,5 km/2,5 – 3 timer. Oppmøte: Valle. Påmelding til Olga Aarekol telefon 47827874 

18.00 Utekveld på Sandodden.  Vi setter opp bålpanne. Ta med mat & drikke, varme klær og noe å sitte på. 

Trivelig om både gamel og unge kommer! Enten du kommer alene eller sammen med noen, kjenner mange 

eller ingen, er sprek eller i dårlig form. Kom og bli med! PS -  Værforbehold. Arr: Leines Grendelag 

 

SØNDAG: 

16.00 Svartkjeletreff. Innvielse av det nye lekeapparatet og Svartkjel`n blir satt på kok, så ta gjerne med mat. 

Enten du kommer alene, tar med en nabo, venner eller familie, så kom og bli med på en trivelig stund. 

Oppmøte: Gammelskola på Marhaug. Arr: Marhaug & Botn ungdomslag og Marhaug & Botn sanitetsforening. 

 

Webinarrekke 2021 
 

Nordland fylkeskommune arrangerer fem webinarer i Folkehelseuka 2021. Det er gratis å delta, men det kreves påmelding. 

Følg linken under for nærmere beskrivelse, påmelding og link til webinarene.  

https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/samarbeid-og-

nettverk/folkehelseuka/webinarrekke-2021/ 

 

Mandag 13. september kl. 1200 - 1300 
"Frivillighet etter korona"  

Om hvordan det står til med frivilligheten og hvordan man kan «komme seg på beina igjen». 
v/ Vanja Konradsen, Frivillighet Norge 

 
Tirsdag 14. september kl. 1200 - 1245 

"Hvordan forebygge vold?"  
Likestillingssenteret KUN tilbyr lunsjwebinar til kommuner og andre aktører med tema Hva er vold- ulike former og 

omfang. Avvergingsplikt og meldeplikt. 

 

Onsdag 15. september kl. 1100 - 1200 
"Bodø2024 - et prosjekt for hele Nordland" 

v/Henrik Sand Dagfinrud, programsjef Bodø2024 

 
Torsdag 16. september kl. 1200 - 1300 

"Slik får du kontroll på livet. Om våre holdninger til usikkerhet og risiko, omstillinger og endring, grubling og 

https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/samarbeid-og-nettverk/folkehelseuka/webinarrekke-2021/
https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/samarbeid-og-nettverk/folkehelseuka/webinarrekke-2021/


bekymring". 
v/ Ingvard Wilhelmsen, lege og psykiater (for mange kjent som hypokonderlegen) 

 

 
Fredag 17. september kl. 1200 - 1300 

"Deilig Er Jobben" 
v/ Kjetil Hasselberg, komiker og lektor 

 

 

Hjertelig velkommen til å delta på et eller flere arrangementer! 

Folkehelsekoordinator Linda Merethe Johnsen 
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