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Bogen og Liland barnehager - fysisk aktivitet, 
naturkunnskap og sunt kosthold
Barnehagene planlegger å være ute så mye som mulig i Friluftslivets Uke og Folke-
helseuka, både liten og stor. Turer i fjæra, skog og mark.

De vil bl.a. benytte seg av sine referanseområder for friluftsliv, henholdsvis Bobbelurn og Utsikten, som 
ligger i kort gangavstand fra barnehagene. De fokuserer på høsten og det som skjer i naturen i den forbin-
delse, bær m.m. Det blir mange fine gåturer for små barneføtter. Det satses på å lage sunn og næringsrik 
mat ute som inne. 

Folkehelseuka, Friluftslivets Uke og Kulturminnedag: 
Bli med på aktiviteter og ha en fin september!   

Stor takk til alle frivillige, kollegaer og samarbeidspartnere som har formet årets program!  

Vennlig hilsen Unn Kristin Laberg, Kultur- og folkehelsekoordinator 

Program 4.-12. september:

Evenes 
kommune

NB! Smitteverntiltak ved alle arrangement: 
•  Vær hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon  •  Ikke kohort/familie - hold avstand, 
minst 1 meter  •  Handspriting ved ankomst og underveis  •  Registrering mtp ev. smittesporing
•  Handvask/handsprit før ev. bespisning 
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Felles trimtur 
I forbindelse med folkehelseuka og friluftslivets 
uke arrangerer omsorgssenteret felles trimtur 
onsdag 8. september kl.11.00.

Vi starter med hovedinngangen og går til lavvo.
Der serveres  bålkaffe og klappakaker.

Arrangementet er for beboere.

Tur til lavvoen i 
Lilandsfjellet 
Lørdag 4. september: Vi går fra porten ved 
Stuslåtta kl 12.00 eller møtes ved lavvoen fra 
kl. 12.30. Lett tur i tørt terreng.

Oppmøte til fots der turstiene starter ved Stuslåtta. 
Parkeringsmuligheter ved skolen. 
Ta med niste/grillmat. Vi serverer bålkaffe og saft.

Vel møtt til små og store friluftsglade!

Arrangør: Trimgruppa i Liland IF

Grendelagstrimmen Lakså
Grendelagstrimmen på Lakså inviterer alle med 
på styrketrening mandag 7. september kl. 17.00. 
Vi trener på Lakså grendehus. Ta gjerne med ei trim-
matte og husk drikke. 

Bli med å tren i Folkehelseuka og videre framover!

Arr.: Grendelagstrimmen, Lakså grendelag

PS. Vi ønsker nye og gamle trimmere velkommen på 
treninger på mandager og torsdager på 
grendehuset. Følg oss på facebook 
”Grendelagstrimmen”!

Tur på Liland 

Torsdag 9. september kl. 11.00: Gågruppa på 
Liland er et lavterskeltilbud for damer i alle aldre, 
og i anledning Friluftslivets uke inviterer vi andre 
lavterskelgrupper i kommunen, samt andre «gå-
glade», til tur i nærområdet på Liland.

Vi møtes nedenfor Evenes omsorgssenter/ved Sundkrys-
set og turen går i lett skogsterreng.

PS. Ta med niste. Men det blir noe godt til kaffen for alle.

Arrangør: Trimgruppa i Liland IF

6.
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Storviltprøve 2021 
Torsdag 2., 9., 16. og 23. september.
september på Vassåsen skytebane. 
Oppstart kl 18.00.
Pga. korona, link til årets gjennomføring https://www.
miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/
krav-til-skyteprove-justeres/

Evenes skytterlag 

Gjerdedugnadshelg 
Evenes og Tjeldsund beitelag inviterer til gratis 
kurs i hvordan sette opp utmarksgjerde effektivt. 
Vi møtes lørdag og søndag 11.-12. september 
kl. 10.00 – 16.00 hver dag. 

Vi jobber på ulike prosjekter: 
•  Moan - Solaasen
•  Osmarkanlegget – Osvannet
•  Osmarka 

Beitelaget stiller med alt nødvendig utstyr og materiell. 
Våre effektive medlemmer har flere triks de mer enn 
gjerne lærer bort! Vi er glad for all hjelp! 

Ta med arbeidshansker! Du får styrketrening i friluft, 
god middag begge dager i trivelig selskap (på grende-
hus) og færre beitedyr langs veiene. 

Påmelding til beitelagsleder Birgitte Rørvik Bruun, 
tlf. 970 54 142, senest dagen før!  
Smittevernregler.

Handelen i Evenes
Torsdag 9. september kl. 17.00 -19.00 er det bilde-
fremvisning på omsorgssenteret på Liland, i Stor-
stua ved hovedinngangen. 

Handelen i Evenes - fra krambua til butikken på senteret
er temaet og Endre Antonsen guider oss gjennom gamle
og nyere bilder.  En god pause underveis, med kaffe og 
något godt til kaffen og mulighet for å ta en prat hører 
med. 

Arrangement er åpent for alle fullvaksinerte. 
Registrering ved hovedinngangen. Smittevernregler.

Velkommen!

Arrangør er SpaserstokkEvenes i samarbeid med EOS og 
Venneforeninga som alle er glade for å igjen kunne ha 
bildefremvisning på omsorgssenteret.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/krav-til-skyteprove-justeres/ 
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/krav-til-skyteprove-justeres/ 
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/krav-til-skyteprove-justeres/ 
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Kulturminnedagen i Evenes :
Vandring langs den gamle kirkeveien
Søndag 12. september kl. 12.00: Trimgruppa i LIF inviterer dere til vandring 
langs den gamle kirkeveien fra Evenesmark til Evenesvika. 

Viggo Berg vil guide oss på turen. På Haugbakken tar vi en rast, så ta med mat og drikke. 
Varighet 2 – 3 timer. Oppmøte kl. 12.00 på parkering ved Evenesmark grendehus som 
man kommer til om man tar av fra E10 til HRS Miljøstasjon på Moan og kjører videre opp 
bakken forbi anlegget. For de som ikke ønsker å gå turen tur/retur, må hver enkelt ordne 
seg med skyss tilbake til Evenesmark.

Velkommen til kulturhistorie i nærområdet!

Arrangør: Trimgruppa Liland IF

Evenes Turlags og Liland IFs 
turløyper 

Turstiene er både anlegg for fysisk aktivitet og gode møteplasser. 
Det er ennu mange fine turmuligheter framover. God tur!

Gla’trimmen 

Starter opp når nyskolens flerbrukshall tas i bruk ca. 1. oktober. 
Følg med på vår facebook og hjemmeside.


