
FOLKE HELSEU K A 2017

FOLKEHELSEUKA PÅ 
RØST 2017

Også i år er Røst kommune med på å markere 
Folkehelseuka.

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid på 
Røst og Folkehelseuka er en ekstra markering av 
dette arbeidet. 
Helsedirektoratets anbefaling for voksne og eldre er å 
være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. 
For barn og unge er det anbefalt dobbel dose, 
minimum en time aktivitet hver dag.

Sammen med gode samarbeidspartnere har vi gleden 
av å by på et allsidig program for kommende uke.

13. – 24. SEPTEMBER 2017



FOLKE HELSEU K A 2017
Røst Jeger- og Fiskeforening har søppelrydding. 
Følg med på deres facebook-side «SØPPELFRITT PÅ RØST»
Alle oppfordres til å rydde i strandsonen på alle øyer og holmer.
For spørsmål ta kontakt med Harald Bortheim på tlf. 48141102

(…det gjøres en enorm innsats…)

Røst Skytterlag har mulighet for skyting.
Ta kontakt med Espen Skog hvis dere har lyst å prøve dette.
Røst barne- og ungdomsskole informerer om at de i 
folkehelseuka vil ha fokus på ekstra aktivitet.

13. -24- SEPTEMBER
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Røst treningssenter tilbyr gratis trening og 
veiledning hele uke 38.
Ønsker du å komme i gang med trening på Røst 
treningssenter men er usikker på om dette er noe for 
deg? 
Hele uke 38 tilbyr Røst treningssenter gratis trening og 
veiledning for alle som ønsker å teste det ut. 
Dørene står åpen fra kl. 10:00 – 20:00

Ønsker du veiledning – send e-post til Max Evjen på 
max.querinihallen@gmail.com eller ring 994 55 797
Ønsker du å tegne treningsavtale? 
Fra den 01.10.17 – 31.10.17 får du 2 mnd. gratis om du 
tegner avtale med 12 mnd. binding

Mvh Røst treningssenter

18. SEPTEMBER – 24. SEPTEMBER
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Onsdag 13. september
Utedag for alle barna på skolen
Kl 08:30 – 13:00 vil FAU i samarbeid med 
folkehelsekoordinator «tjuvstarte» Folkehelseuka med 
aktivitetsdag for alle barna på skolen.
Som avslutning på dagen vil det bli servert lunsj på Querini.

ONSDAG 13. SEPTEMBER
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Søndag 17. september

Ordførerens tur
Oppmøte kl. 17:00 på Miljøstasjonen, derfra går vi i lag ut til Øran. 
(Det er selvfølgelig fullt mulig å gå andre veier, for så å møte opp 
der ute) Siden det alt er en flott ryddeaksjon på gang på Røst, tar 
vi med oss søppelsekker og gjør en ryddedugnad i 
Øran/Heimstøran.
Vi har med søppelsekker, men hver enkelt bør ha egne hansker. I 
tillegg er det fint om noen tar med seg kniv, da det av erfaring er 
mye garn-lin og tau som kanskje må skjæres. 
Det blir enkel servering av kaffe med noe «attåt» uti Øran.

SØNDAG 17. SEPTEMBER
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Mandag 18. september

GRATIS morgensvømming
Kl. 06:30 – 07:30 møtes vi til en fantastisk start på dagen 
med deilig morgensvømming i svømmehallen. Alle er 
velkommen!
Innebandy for barn i Querinihallen
Kl. 17:30 – 18:30 for barn 6 – 12 år.
Kl. 18:30 – 19.30 for ungdom mellom 12 – 16 år.

Seniordans
Kl. 17:30 – 19:30 inviteres til seniordans i hallen på skola.
Dette er en flott mulighet for aktivitet sammen med en sosial 
og trivelig gjeng. 
De ønsker seg veldig gjerne nye deltakere og det loves 
ekstra opplæring til nybegynnere. Instruktør Nils Kristian sier 
at alle som har lyst får dette til. Velkommen!

MANDAG 18. SEPTEMBER
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Badminton for voksne
Kl. 18:00 – 19:30 i Querinihallen. Alle er velkommen!

Innebandy for voksne
Kl. 20:30 – 22:00 i Querinihallen. Alle er velkommen!

Røst innebandylag for brannmenn ble norgesmestere i 
år!  Vi gratulerer med fantastisk innsats!

MANDAG 18. SEPTEMBER
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Tirsdag 19. september
Røst bibliotek
Kl. 11:00 – 14:00 Utstilling av litteratur med fokus på 
trening , helse, kosthold og trivsel.
Svømmehallen er åpen - GRATIS inngang
Vi har følgende åpningstider:
• Kl. 17.30 – 18:30 små barn i følge med voksne.
• Kl. 18:30 – 20.15 svømmedyktige barn/ungdom.
• Kl. 20:15 – 21:30 voksne.

TIRSDAG 19. SEPTEMBER
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Fotball for barn
Kl.16:30 – 17:30 ute på kunstgressbanen. (Hvis dårlig vær inne i 
Querinihallen.) For barn i 1. – 10. klasse.

Intervalltrening/24FitClub starter opp etter en lang ferie 
Kl. 18:00 – 19:00 i skolens gymsal.
Dette er trening til musikk, hvor vi bruker egen kropp som 
«utstyr». Treningsformen passer stort sett alle, uavhengig av 
alder og fysisk form. Ta med drikke, innesko og evt. en 
treningsmatte. 
Har du ikke egen treningsmatte, har vi noen til utlån. Etter 
treningen blir det ei lita økt med uttøying. 
Vi inviterer til ei sosial og god treningsøkt, og ønsker gamle og 
nye velkommen! 

TIRSDAG 19. SEPTEMBER
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Onsdag 20. september
GRATIS morgensvømming
Kl. 06:30 – 07:30 møtes vi til en fantastisk start på dagen med 
deilig morgensvømming i svømmehallen. Alle er velkommen!
Røst bibliotek
Kl. 12:00 – 14:00. Utstilling av litteratur med fokus på trening, 
helse, kosthold og trivsel.

Junior og ungdomsklubb
Kl. 17:00 – 21:00 I dag lager vi i fellesskap fruktfat, kutter 
grønnsaker og lager dipp, som vi alle koser oss med. 
Dette som et sunt alternativ til annet snaks. 
Det vil ikke være mulig å kjøpe andre godterier i dag, og 
serveringen av frukt og grønnsaker, samt drikke, vil være gratis.

ONSDAG 20. SEPTEMBER
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Badminton for voksne
Kl. 18:00 – 19:30 i Querinihallen.

Innebandy i Querinihallen
Kl. 18:30 – 19:30 for damer.
Kl. 19:30 – 21:00 for herrer.

…og for øvrig er det mye god helse i å gå seg en tur også…

ONSDAG 20 . SEPTEMBER
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Torsdag 21. september

Røst bibliotek
Kl. 11:00 – 14:00 og kl. 18:00 – 20:00. Utstilling av litteratur med 
fokus på trening, helse, kosthold og trivsel.

Svømmehallen er åpen også i dag - GRATIS inngang
VI har følgende åpningstider:
• Kl. 17.30 – 18:30 små barn i følge med voksne.
• Kl. 18:30 – 20.30 svømmedyktige barn/ungdom.
• Kl. 20:30 – 21:30 voksne.

Fotball for barn
Kl.16:30 – 17:30 ute på kunstgressbanen, hvis dårlig vær inne i 
Querinihallen. For barn i 1. – 10. klasse.

TORSDAG 21. SEPTEMBER
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Intervalltrening/24FitClub
Kl. 18:00 – 19:00 i skolens gymsal.
Dette er trening til musikk, hvor vi bruker egen kropp som 
«utstyr». Treningsformen passer stort sett alle, uavhengig av 
alder og fysisk form. Ta med drikke, innesko og evt. en 
treningsmatte. 
Har du ikke egen treningsmatte, har vi noen til utlån. Etter 
treningen blir det ei lita økt med uttøying. 
Vi inviterer til ei sosial og god treningsøkt, og ønsker gamle og 
nye velkommen! 

TORSDAG 21. SEPTEMBER
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Fredag 22. september
GRATIS morgensvømming
Kl. 06:30 – 07:30 møtes vi til en fantastisk start på dagen med 
deilig morgensvømming i svømmehallen. Alle er velkommen!
…småkaldt i havet, men fine temperaturer i bassenget…

Ungdomsklubb
Kl. 19:00 – 23:00. Ungdomsklubben vil arrangere en kveld i 
folkehelseukas tegn senere i høst, siden hele ungdomsskolen er 
i Italia denne uken.

FREDAG 22. SEPTEMBER
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Lørdag 23. september
Intervalltrening/24FitClub
Kl. 11:00 – 12:00 i skolens gymsal.
Dette er trening til musikk, hvor vi bruker egen kropp som 
«utstyr». Treningsformen passer stort sett alle, uavhengig av 
alder og fysisk form. Ta med drikke, innesko og evt. en 
treningsmatte. 
Har du ikke egen treningsmatte, har vi noen til utlån. Etter 
treningen blir det ei lita økt med uttøying. 
Vi inviterer til ei sosial og god treningsøkt, og ønsker gamle og 
nye velkommen! 

Turn
Kl. 13:00 – 14:00 i Querinihallen, for barn fra 6. – 10. klasse. Har 
du lyst å bli med på dette, er det bare å komme.

Innebandy
Kl. 15:00 – 16:30 for herrer, velkommen!

LØRDAG 23.SEPTEMBER
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Fotballkamp
I dag har Røst A-lag hjemmekamp mot Skjerstad. 
Vi møter opp ved den flotte kunstgressbanen og heier!  
Klokkeslett for kampstart er satt til kl. 15:00 men dette kan bli 
endret.
«Heia Røst»!!

Inngang kr. 100,-
Barn gratis!
Salg av vafler 
og pølser.

Lek-i-lag-tid
Kl. 16:30 – 18:00 i Querinihallen.
Her er det èn hovedregel: alle barn må være i følge med minst 
èn voksen, og alle voksne må være i følge med minst ett barn.
Vi stiller Querinihallen til disposisjon for lek og morro. 
NB! Voksne kan godt prøve å huske leker de lekte som barn, det 
kan jo hende at disse også kan være artig for barn som vokser 
opp i dag...

LØRDAG 23. SEPTEMBER
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«Nabotur til Værøy»
Vi hadde egentlig planer om å invitere dere med på en Værøy-tur helga 
23. – 24. september, men da var det dessverre dårlig med 
overnattingsmuligheter hos våre naboer. 
Dermed utsettes dette til lørdag 14. oktober med retur søndag 
15.oktober. 
Vi booker oss inn på Værøy Brygge, og prøver å forhandle oss til en 
spesialpris - om vi blir mange nok.
Torghatten sponser fergebillett for alle – tur/retur, men vi må alle betale 
overnatting og mat selv. (vi bestiller felles bespisning)

Vi planlegger å gå en tur eller to i den fantastiske naturen på Værøy. Det 
leggers opp til turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, slik at  det 
skal være noe som passer alle.

Vi håper også på å komme oss innom Kaosheimen, Værøy rådhus, 
Røstnesvågen, sosialisering med værøyværinger m.m. - samt en 
sightseeingtur i buss rundt øya.

I tillegg til alt dette så er det fotballkamp Værøy – Røst denne lørdagen, 
så da er vi selvfølgelig på sidelinjen og heier som gale på røstgutta. 

LØRDAG 14. – SØNDAG 15. OKTOBER
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Vi lager en detaljert informasjon om dette rimelig snart, men har 
du lyst å være med så sett av datoene og meld deg på.

Vi tror dette kan bli en flott tur, så hvorfor ikke bli med?
Påmelding og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til 
Elisabeth på telefon 760 50 500.

Søndag 24. september
I dag anbefaler vi alle til å gå seg en tur i fjæra å plukke søppel, 
eller gå en av turstiene våre - skriv deg gjerne opp i turbøken

SØNDAG 24. SEPTEMBER
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Informasjon fra helsesøster
For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. 
Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. 
Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.
Vaksine mot influensa settes på helsestasjonen.
Det vil komme nærmere informasjon om dato når vaksinene er 
ankommet. Pris kr 150,-
Reisevaksiner bestilles hos legen og settes på helsestasjonen/evt. 
hos lege. Helsesøster kan kontaktes på telefon 760 50 537

Informasjon fra psykiatrien
«Onsdagstreffet» startet opp igjen 05.09.17. 
Dette er et tilbud om sosialt samvær med kaffe, trim og bingo for alle 
voksne. Det blir treff hver onsdag til midt i desember. 
Sted : Omsorgsstua på Røst helsesenter kl 10.30.
Psykiatritjenesten er et lavterskeltilbud. Alle kan ta kontakt. 
Rekvisisjon fra lege er ikke nødvendig.
Du kan ta kontakt på telefon 760 50 535 / mobil 91 39 25 95, stikke 
innom eller sende brev.

18. – 24. SEPTEMBER
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VI ØNSKER ALLE EI FLOTT 

FOLKEHELSEUKE!
Til sist oppfordrer vi alle til:
• å gå/sykle til og fra jobb, motivere barn/ungdom til å gå/sykle til og fra 

skolen. 
• bruke turstiene i marka, og registrer deg gjerne i turbøkene
• Gå en tur til naboen, inviter naboen hjem til deg…eller kanskje bare 

ringe en venn… 
Lek, latter og sosialt samvær er sunt for kropp og sjel, og det er 
mye god folkehelse i ei trivelig stund også!

Piggere, gladere og friskere, det er lettere enn du tror
• Spis mye frukt og grønt
• Velg gjerne nøkkelhullsmerkede produkter
• Spis fisk, helst minimum tre ganger i uka
• Velg fullkorn når du spiser brød, gryn, pasta eller lignende
• Velg vann som tørstedrikk
• Unngå å sitte stille for lenge, og husk litt bevegelse er bedre enn ingen!

Takk for oppmerksomheten, og husk det er viktig å investere i 
egen helse HELE ÅRET! 

Folkehelsekoordinator  Elisabeth Mikalsen

18. – 24. SEPTEMBER


