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VESTBY
KOMMUNE

Folkehelseuka 2018 arrangeres av Vestby kommune, i samarbeid med lokale lag og foreninger. 

fOlKehElsE-
uKa 2018

1.- 9. SepTeMbeR



Folkehelseuka 2018 3Folkehelseuka 20182

VESTBY
KOMMUNE

Folkehelseukene 2018 arrangeres av Vestby kommune 
i samarbeid med lokale lag og foreninger. 

For spørsmål, kontakt: Ida Marthinsen: ida.marthinsen@vestby.kommune.no

= Kartreferanse
Se kart, bakside

X

fOlKehElsE-
uKa 2018

PROGRAM
LØRDAG 1. september  side 4
Lør formiddag Sykkelfestival i Vetby sentrum
10.00-15.00 Gratis folkebad i Grevlingen
13.30 -> Møt Blekkulf på Kystkultursenter i Son
16.00 -> NATTINATUREN ved Risil 

SØNDAG 2. september  side 6
11.00-17.00 Gratis folkebad i Grevlingen
12.00-15.00 KOM-DEG-UT-DAGEN, Ødemørk
12.00-18.00 Utstilling og premieutdeling «Naturbildet – Vestby 2018»

(alle dager) Kulturkirken i Son

MANDAG 3. september  side 7
18.00-19.00 Foredrag med Petter «uteligger» Nyquist, Vestby bibliotek
18.00 -> Presentasjon av flisløypa på Risil
18.00-19.15 Terrengsykkelskole med Soon CK i Grevlingen

TIRSDAG 4. september  side 9
11.00 -> Gåtur med Kondishuset i Son
16.00-21.00 Gratis folkebad i Grevlingen
16.30-19.30 Introduksjon av tilbud i Vestby IL til personer med fysiske

funksjonshemninger, Vestby Arena
19.30-20.30 Trening med Vestby Bootcamp ved Risil

ONSDAG 5. september  side 10
18.00 -> Tur rundt Bikkjemosan

TORSDAG 6.september  side 11
11.00-14.00 En aktiv og trivelig formiddag med BOWLS, Seniorsenteret
18.00-19.30 Bli med oss på en vandring i Edvard Munchs landskap
18.00 -> Foredrag – Gode og trygge oppvekstmiljøer for barn og

unge, Vestby bibliotek

FREDAG 7. september  side 12
16.00-20.00 Gratis folkebad i Grevlingen

LØRDAG 8. september  side 13
Hele dagen Festdag i Vestby sentrum
10.00-15.00 Gratis folkebad i Grevlingen
11.30-16.30 Gratis treningsdag Vestby Arena – trening for hele familien!
15.00-15.45 Vikingtid – Familieforedrag på Son bibliotek

SØNDAG 9. september  side 15
10.00 -> Frogn på langs, Ramme gård – Stupinn
11.00-16.00 Familiedag på Ødemørk
11.00-17.00 Gratis folkebad i Grevlingen

Årets folkehelseuke i Vestby kommune foregår i perioden 1. september
til 9. september og er spekket med masse herlig  aktivitet.
Det blir både noe for store og små, og vi oppfordrer alle til å hive seg
med på årets arrangement. 
Alle arrangementene er gratis!

KONKURRANSE!
Det vil være en insta -
gramkonkurranse i hele
folkehelseuka. Ta et bilde
fra din aktivitet og bruk
#Folkehelse uka ivestby, og bli med i  trekningen av
gavekort på 1 200,- på Norwegian Outlet. 

Det er også mulig å sende bilde på e-post til post@vestby.kommune.no,
merket med «fotokonkurranse folkehelseuka».

ALLE ARRANGEMENTENE ER GRATIS!
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Lørdag 1. september
Gratis folkebad
Tid: kl 10.00-15.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet! Gratis
bading!

Lørdag 1. september
Sykkelfestival 
Tid: Lørdag formiddag
Sted: Vestby sentrum

Vestby kommune vil sammen
med lokale lag og foreninger
arrangerer sykkelfestival
lørdag 1. september i Vestby
sentrum.
Sykkelfestivalen skal sette
fokus på hverdagssykling og
tursykling. Vi ønsker å hylle
sykkelens fortreffelighet som
transportmiddel, og sykling
for glede og opplevelse. 

Det vil bli sykkelturer rundt om i kommunen,
utstillere og aktiviteter i sentrum, samt informasjon om
kommunens kommende sykkelstrategi, og mye mer. 
Mer informasjon om festivalen vil komme på kom-
munens hjemmeside og facebookside. Følg med!

Lørdag 1. september
NATTINATUREN 
Tid: Fra kl 16.00
Sted: Gapahuken ved Risil

Barnas turlag arrangerer
«Nattinaturen» for barn i følge 
med voksne.
Vi telter ved Gapahuken
på Risil fra kl 16. 
Følg med på FB for
mere info.

7

Lørdag 1. september
Møt Blekkulf på Kystkultursenter i Son 
Tid: kl 13.30
Sted: Son Kystkultursenter

– Hei på deg, her er jeg, Blekkulf det
er meg, synger Blekkulf og gleder seg
til Folkehelseuka i Vestby. Du kan
møte Blekkulf lørdag 1. sept. kl. 13.30
på Kystkultursenter Son. Det blir
trebåtbygging, natursti, krabbefiske,
informasjon fra Soon fridykkerklubb
om stillehavsøsters og flere
hyggelige aktiviteter for små og store
barn, i samarbeid med MUI
(Museene i Akershus) avdeling Son
Kystkultursenter. Det er ikke en fisk som ikke
trenger rent vann! Blekkulf ønsker å gi barn og
unge naturglede, kunnskap om naturen og vise
til gode handlingsalternativer som fører til rent
vann, ren luft og ren og sunn jord. 

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.
Bruk hodet vi har bare en klode, synger
Blekkulf.

Fredrik Holst,
leder i Soon
 Fridykkerklubb,
viser frem stille-
havsøsters. 
Foto: Sofie Holst
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Mandag 3. september
Terrengsykkelskole med Soon CK
Tid: kl 18.00-19.15*
Sted: Oppmøte ved svømmehallen i Son

Soon CK starter opp terrengsykkelskole for deg som
er over 8 år. Det er lov å ha med seg en voksen, og
det er fint om de aller yngste har med seg mor eller
far. Sykkeltreningen krever ikke noe spesielt utstyr,
med unntak av en sykkel som egner seg for å kjøre
utenfor veier og hjelm er selvfølgelig påbudt!

Kurset tar for seg:
- Innstilling av sykkel i forhold til ben lengde og
høyde

- Hvordan forsere hindringer
- Vektfordeling og teknikk i forskjellig terreng
- Svingteknikk
- Effektivt stående tråkk
- Hvordan balansere på sykkel

Det vil legges opp til morsomme og lekne øvelser når vi trener, og vi lover å gi deg
muligheter til å flytte grenser!
Terrengsykkelskolen er GRATIS!

* NB! Terrengsykkelskolen starter 27/8 og fortsetter mandag den 3/9, 10/9 og 17/9

Søndag 2. september
Gratis folkebad
Tid: kl 11.00-17.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Gratis
bading!

Mandag 3. september
Presentasjon av flisløypa på Risil 
Tid: kl 18.00
Sted: Oppmøte ved Vestbyhallen

Vestby IL /Vestbyløpet ønsker i denne uka å
sette av en ettermiddag/kveld for en spasertur i flisløypa på
Risil. Turen starter fra Vestbyhallen kl 1800. Løypa vil være
godt merket. Alle er velkommen og det blir servert varm og
kald drikke, samt vafler ved gapahuken.

Søndag 2. september 
KOM-DEG-UT-DAGEN
Tid: kl 12.00-15.00
Sted: Ødemørk

Vestby turlag arrangerer
«Komdegutdagen».
Åpent for alle.
Barnevognvennlig. 
Følg oss på FB for mer
info.
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Søndag 2. - 9. september
Utstilling og premieutdeling «Naturbildet – Vestby 2018» 
Tid: Alle dager 12.00-18.00 

(premieutdeling søndag 9. september kl 18.00)
Sted: Kulturkirken Saga

Få med deg den flotte
utstillingen «Naturbildet
– Vestby 2018» og kåring
av vinnerne av bildekon-
kurransen. Utstillingen
er basert på bidragene
fra sommerens konkur -
ranse om å lage et bilde
av noe du liker og som
fasinerer deg i naturen i
Vestby kommune.

Utstillingen er åpen
hele Folkehelseuka 
2.-9. september!
Søndag 9. september kl.
18.00 kårer vi vinnerne av konkurransen i Kulturkirken Saga.  
Førsteprisen er en tur for to personer til London med
inngang til utstillingen «Photographer of the Year
2018» på Natural History Museum.  
Mer informasjon på 
www.fnf-vestby.no/foto.html
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Tirsdag 4. september
Gåtur med Kondishuset
Tid: kl 11.00
Sted: Kondishuset i Son

Vi møter opp på Kondishuset 
og går en tur herfra. Vi er ute 
i ca 1 time. 
Ta med venner og familie og bli
med på tur.
Gratis tilbud.

Tirsdag 4. september
Trening med Vestby Bootcamp
Tid: kl 19.30-20.30
Sted: Bak Vestbyhallen v/Risil kunstgress

PT & Kostholdsrådgiver Benedicte Messel
inviterer til bootcamp-
trening ute. Treningen
vil være en god
 blanding av styrke -
trening for hele
kroppen og kondisjon.
Det er ulike nivåer –
både for nybegynnere
og viderekommende.

Tirsdag 4. september
Gratis folkebad
Tid: kl 16.00-21.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Gratis
bading!

Mandag 3. september
Foredrag med Petter «uteligger» Nyquist
Tid: kl 18.00-19.00
Sted: Vestby bibliotek

Mental helse er et
lag i Vestby som
har 37 medlemmer.
Vi vil jobbe for at
alle skal ha ei god
mental helse. 

Vi skal ha stand på
Vestby bibliotek
den 3. september
og da kommer
Petter «uteligger»
Nyquist og skal
holde foredrag for
oss om sine opp-
levelser fra 52
dager på gata i
Oslo. 
Gjennom sitt foredrag tar Petter Nyquist oss med til
en side av Oslo svært få av oss kjenner til, og vi blir
kjent med unike mennesker og deres historier på
både godt og vondt.

Det blir servert kaffe og kaker. Håper at det er
mange som vil møte opp og få enn flott opplevelse
med oss. 

sE oGså wWw.vEstBy.kOmmUNe.No



Folkehelseuka 2018 11Folkehelseuka 201810

2

8
11

5

Torsdag 6. september
En aktiv og trivelig formiddag med BOWLS
Tid: kl 11.00 – 14.00
Sted: Seniorsenteret i Vestby 

Vi over 60 – Vestby innbyr «den eldre
garde» til en aktiv og trivelig formiddag!
Besøk oss i Seniorsenteret hvor vi spiller
BOWLS (enkelt ballspill på matte). 
«Vi over 60 – Vestby» har medlemmer fra
60års-alderen til den eldste aktive som er
98 år. Vi har ulike arrangementer hver uke;
men denne torsdagen vil vi la alle i Vestby få mulighet til å
bli kjent med oss og få delta i Bowls.

Vi vil spille uavbrutt fra kl 11.00 til kl 13.00. Det blir mulighet for små pauser
 innimellom. Etter dette skal det ryddes og gjøres klart for dagens lunch hvor
«gjestespillere» er invitert til å delta. 

Torsdag 6.september 
Bli med oss på en vandring i Edvard Munchs landskap
Tid: kl. 18.00-19.30
Sted: Ramme veien 90, 1545 Hvitsten

Parkering og oppmøte: P1 på Ramme (følg skilting)
Ta på: Gode spasersko.

Turen går på kulturstien I Munchs
fotspor anlagt på Edvard Munchs
 tidligere eiendom Nedre Ramme.
Rammestiftelsen for kunst, kultur og
naturs kunsthistoriker Margrethe
Lømo stiller som guide og vil fortelle
om kunstnerens tid på Ramme. 

Kulturstien er anlagt på utsiden av
eiendommen. Her finnes både
 informasjonsskilt og skilt med
 reproduksjoner av Munchs kunst-
verk. Kunstverkene harmonerer med
landskapet vi beveger oss i, og
viser blant annet hvordan Munch
var opptatt av sunnhet og helse. 
Omvisningen er en forsmak på 
det som kommer når kultur -
destinasjonen Ramme åpner 
neste år.

Onsdag 5. september
Tur rundt Bikkjemosan
Tid: kl 18.00
Sted: Oppmøte på Grevlingen skole

Vestby turlag arrangerer tur rundt Bikkjemosan. 
Oppmøte kl 18:00 på Grevlingen for samkjøring til
Ødemørk. 4.3 km på sti. Se FB for turbeskrivelse.

Tirsdag 4. september
Introduksjon av ny aktivitetsgruppe i Vestby IL – tilbud til
personer med fysiske funksjonshemninger
Tid: kl 16.30-19.30
Sted: Vestby arena

Kl. 16.30 Velkommen: Leder Vestby IL. ønsker
 velkommen, og orienterer om aktivitets-
gruppens tilbud til personer med fysiske
funksjonshemninger sett i et folke -
helseperspektiv. 

Kl. 16.50 Tid for action – egen/fellesaktivitet.
- Oppvarming til musikk. 
- Bordtennisbord og badminton står framme og kan prøves ut
- Basket
- Politikere inviteres til dagens konkurranse i rullestol

Kl. 18.00 Over i kafeteriaen, kaffe – frukt o.l.
Bli kjent og muligheter for innspill og egne ønsker  
Hvorfor slik fysisk aktivitet - idrett i kombinasjon med sosialt fellesskap. 
«En liten samtale»:
- Innledning ved Per Arne Larsen (initiativtaker og Norges beste
Handikap Golfer), 

- Sverre Bergenholdt (litt om handikapidrettens historie – idrettens
 ansvar)

- Jørgen Foss, tidl. leder av overvektiges landsforening + andre
 innfallsvinkler) – idrett for alle

Registering av interesserte for videre deltakelse.

Kl. 19.15 Avslutning, takk for i dag v/Leder Vestby IL
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Lørdag 8. september
Gratis folkebad
Tid: kl 10.00-15.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Gratis
bading!

Lørdag 8. september
Vikingtid – Familieforedrag
Tid: kl 15.00-15.45
Sted: Son bibliotek

For tusen år siden var folk fra nord de
mest fryktede i Europa. De terroriserte og
plyndret på den nordlige halvkule fra ca år
750 til år 1100.

Hvem var vikingene? Hvorfor og hvordan
oppsto vikingetiden? Hvordan levde de
og hvordan vet vi det? Er det spor igjen
etter Vikingtiden i Norge i dag?
Gratis.

Halfdan Tangen Jr.
forteller om vikinge -
tiden.

Lørdag 8. september
Festdag i Vestby sentrum
Tid: Hele dagen
Sted: Vestby sentrum

Lørdag 8. september samles flere
aktører og foreninger for å skape
liv i sentrum. Det blir salg av mat
fra flere land, kafé i Passasjen,
dans, ulike hobbyaktiviteter,
muligheter for å sy handlenett og
snekre fuglekasser med barna,
demonstrasjon og salg av
kalkmaling, barneleker fra
gamledager og mye mer. 

I tillegg vil The Coffee Shop
 arrangere sitt populære Carboot
sale – En markedsdag hvor
Rådhusgata fylles opp av
privatpersoner med det de
ønsker å selge – gjerne i
 bagasjerommet på bilen. 

Fra kl. 18:30 blir det kon-
serter med fire forskjellige
lokale band på stor scene
ute i Vestby sentrum. Få med
deg blant andre Younes
Khalif & Khalifatet og Daryl
McDade & SoulXL. Ta med
venner og familie og bli med
på en festdag i Vestby
sentrum!

Fru Thune Bakery vil ha kafé i Passasjen (mellom gamle rimibygget og NAV)
under hele folkehelseuka!

2

Fredag 7. september
Gratis folkebad
Tid: kl 16.00-20.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Gratis
bading!

Torsdag 6. september
Foredrag – Gode og trygge oppvekstmiljøer for barn og unge
Tid: kl 18.00
Sted: Vestby bibliotek

Kristin Andreassen Eide jobber som rådgiver for
barnehage- og skolemiljø i Vestby. Stillingen startet
som en politisk satsning for å arbeide for redusert
mobbeproblematikk. Kristin bistår skolene og
barnehagene i det forebyggende arbeidet med
hvordan vi tilrettelegger for trygge og gode opp-
vekstmiljøer for barna våre, samt er involvert i
arbeidet med å avdekke og
håndtere krenkelser og andre
bekymringer som har oppstått.
Kristin kommer for å dele sine
erfaringer, samt snakke om
hvordan samfunnet for øvrig
kan bidra til å bygge trygge og
gode oppvekstsvilkår.
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Søndag 9. september
Frogn på langs, Ramme gård – Stupinn
Tid: Fra kl 10.00
Sted: Oppmøte og startssted Ramme gård

Skogstur: 5, 10, 15, 20, 23 eller 28 km 
Skogsløpløp: 5, 10 eller 28 km

En kulturell skogstur og skogsløp for
hele familien. Fra Ramme gård i Vestby
i syd til Stupinn på grensen til
Nesodden i nord. Arrangementet
starter klokken 10.00 fra Ramme gård. 
Det blir servert drikke frav de fem
 mellomstasjonene. Vi anbefaler likevel
at du tar med egen drikke og
matpakke. Det er mulig å avslutte
turen på hvilken som helst av våre mellomstasjoner. 
Der er det bussretur til Drøbak eller Ramme gård. 

Det er åpen klasse for dem som vil løpe på tid. De som løper, bør ta med tørt
skifte, dette merkes i sekker og kjøres fra Ramme til:
• 5 km Røis
• 10 Follo museum
• 28 km Stupinn.

Det er forhåndspåmelding http://frognmarka.no/andresider/Frognpaalangs.html. 
For mer informasjon se www.frognmarke.no

Søndag 9. september
Familiedag på Ødemørk
Tid: kl 11.00-16.00
Sted: Ødemørk

Vestby Jeger - og Fiskerforening vil ønske 
alle velkommen til familiedag på Ødemørk 
den 9. september.

Vi kan friste med mange aktiviteter for store 
og små, medlemmer og ikke medlemmer. 
Alt fra loddsalg, hagleskyting, natursti, kiosk
med mye mer.

Vi sees den 9. september!

Lørdag 8. september
GRATIS TRENINGSDAG – trening for hele familien!
Tid: kl 11.30-16.30
Sted: Vestby Arena

VELKOMMEN TIL GRATIS TRENINGSDAG - trening for hele familien!

• Ingen påmelding, det er bare å møte
opp.

• Antrekk: treningstøy og treningssko.
• Alle treningene starter med opp-
varming.

• Delta på 1, 2 eller alle 3 øktene.
• Det serveres drikke, frukt og nøtter
hele dagen. 

• Hver enkelt trening gir et lodd til
loddtrekninger på slutten av dagen.

11.30 Dørene åpnes

12.00 - 13.15 Vektstang (Enkel, effektiv og morsom styrketrening i gruppe der vi
jobber med vektstang, drivende musikk og tydelige instruksjoner.
Utholdende styrketrening for ben, hofter, rygg, mage, bryst,
skuldre og armer. Belastningen bestemmer du selv gjennom hvor
mye vekt du velger å legge på vektstangen).

13.45 - 14.45 Basis (Morsomt og energisk – uten hopp. Basis passer for deg
som liker å trene til musikk.  Vi trener utholdende styrke, spenst,
kondisjon og bevegelighet – helt uten utstyr. Her kan du trene ut
fra egne forutsetninger og bygge deg opp skånsomt).

15.00 - 16.15 Stasjon (Stasjon er for deg som liker enkel og styrkefokusert
 trening. Timen er en kombinasjon av kondisjon, (litt) bevegelighet
og stasjonstrening. Det kjøres flere runder på de forskjellige
 stasjonene, med ca 1 minutts innsats på hver stasjon).

16.20 Loddtrekning/premier

Søndag 9. september
Gratis folkebad
Tid: kl 11.00-17.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Gratis
bading!
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1   Gapahuken ved Risil
2   Grevlingen skole/svømmehall
3   Kondishuset i Son
4   Kulturkirken i Son
5   Rammeveien / Ramme Gård
6   Son bibliotek
7   Son Kystkultursenter
8   Vestby Arena
9   Vestby Bibliotek
10 Vestbyhallen
11 Vestby Seniorsenter
12 Vestby Sentrum
13 Ødemørk


