
 

PROGRAM 

 Pågår hele uken 

Den nasjonale Strandryddeuka i 2021 startet 11. september. Bli med å 

sett ny rekord for strandrydding i Vesterålen gjennom å delta i aksjonen. 

For mer informasjon: Følg denne Linken 

 Arrangører: Renovest I Vesterålen og Hold Norge Rent 

      5 WEBINARER i regi av Nordland Fylkeskommune, gratis webinarer 

hele uka. Disse er referert til i programmet, her finner du direktelink til 

hele webinarrekka 2021 : Klikk 

 Folkehelseuka markes i barnehager og skoler i Øksnes med ulike 

aktiviteter i løpet av uka. 

      MANDAG 13. september 

    

  Det er stortingsvalg og etter en lang valgkamp er flagget på rådhuset 

heist i forbindelse med valgdagen. For alle som ikke allerede har valgt å 

tidligstemme, eller forhåndsstemme i Øksnes, oppfordres alle som har 

stemmerett ved Stortingsvalg til å bruke sin demokratiske rett, og slutte 

opp om valget. 

 Valglokaler og åpningstider i Øksnes på selve valgdagen: 

 MYRE :   Øksnes rådhus – valglokalet åpner klokka 0900 og 
    stenger klokka 2100 

ALSVÅG : Alsvåg skole – valglokalet åpner klokka 1000 og 
stenger klokka 1900 

STORTINGSVALG 2021  

https://www.oksnes.kommune.no/aktuelt/nasjonal-strandryddeuke-2021.4533.aspx
https://www.reno-vest.no/husholdning/strandrydding/
https://holdnorgerent.no/strandryddeuka
https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/samarbeid-og-nettverk/folkehelseuka/webinarrekke-2021/


 

   

1000  SANDSEKKENE MÅ FYLLES OGSÅ I ÅR  

        

Bildet er fra 2020 

 

1200 – 1300 WEBINARET : Frivillighet etter korona v/ Frivillighet Norge     
Vanja Konradsen Frivillighet Norge 

 
Foto: Birgitte Heneide 

Om hvordan det står til med frivilligheten og hvordan man kan «komme 

seg på beina igjen». Trykk her for påmelding: LINK Trykk på selve teksten 

LINK. Melder du deg på får du også link til å se i opptak. 

 

• Erfaringer fra pandemien i frivillig sektor 

• Samspill mellom sektorer for større deltakelse 

fremover 

• Hva trenger organsiasjonene nå? 

• Videre bruk av verktøy for vekst og mangfold i 

frivillige oganisasjoner i 2022 

Forsker Daniel Arnesen fra Institutt for 

samfunnsforskning deler funn fra fersk rapport: 

«Hvordan har nordnorske lag og foreninger klart 

seg gjennom koronakrisen» trykk LINK til rapport 

Tradisjonen tro, er det i folkehelseuka vi 

starter med å fylle sandsekker for utdeling.  

Tiltaket er et skade – og 

ulykkesforebyggende tilbud til eldre og 

personer med funksjonsvansker i Øksnes.  

Et samarbeid mellom STAVEN GRUS som 

sponser sand, Montèr som leverer paller og 

Øksnes kommune og frivillige. 

I år er det Voksenopplæringen som starter 

arbeidet med å fylle i sekker. 

  

https://frivillighetnorge.us13.list-manage.com/subscribe?u=952899f757841e0e31e78ab05&id=3c82ab1128
https://www.kbnn.no/artikkel/hvordan-har-nordnorske-lag-og-foreninger-klart-seg-gjennom-koronakrisen?fbclid=IwAR2OK6uTHp4tTYQ--BOadv8vQYgpXnWCio8GIaSppPcF6RdUJn-y6470utM&mc_cid=ac44d5a842&mc_eid=f68abc3c23


 

TIRSDAG 14. September 

 1200 – 1300 WEBINARET : «Hvordan forebygge vold»    

v/likestillingssenteret KUN. OBS Påmeldingsfrist  

       Påmelding til post@kun.no innen 13.september kl.12.00 

  

Foto: KUN 

  

 

 

 

Foredragsholder Marianne Gulli er 
rådgiver ved KUN. Hun har tidligere 
jobbet med tema som rettsliggjøring 
av sosial konflikt, transitional justice 
og rettsikkerhet for kvinner utsatt for 
vold i Latin-Amerika. På KUN jobber 
hun med tema som kjønns- og 
seksualitetsmangfold, kjønnsroller 
og sosial kontroll. Marianne har en 
mastergrad i politisk sosiologi fra 
FLACSO. 
 

mailto:post@kun.no


 

ONSDAG 15. september 

Godkjenning Myre skole helsefremmende skole 

Markering av godkjenningen med noen overraskelser! Det tas forbehold 

om dag for dette arrangementet. Programmet vil oppdateres når avklart 

tid og dag for markeringen i folkehelseuka. 

 

1000-1130 «UT PÅ TURGRUPPA» - Lansering av nytt tilbud, 

samarbeid mellom frivillige og Frivilligsentralen  

Tilbud til deg som gjerne vil ha noen å gå på tur med rundt omkring i 

kommunen, uansett vær og vind.  

I dag går turen opp til vannverket i Trettendalen. Ta med mat og drikke og 

kle deg etter været! Turleder: Unni K. Berglund 

Oppmøte: «Huset for alle» klokka 1000 

 

1100 – 1200  WEBINARET : «Bodø 2024 – et prosjekt for hele 

Nordland» v/ programsjef Henrik Sand Dagfinrud Bodø 2024 

 

Fotograf: Erika Hebbert 

Ingen påmelding. Gå direkte inn på møtet HER 

 

Europeisk kulturhovedstad er EUs største og 

mest ambisiøse program for kultur og 

samfunnsutvikling. Mer enn 65 byer i Europa 

har siden 1985 hatt status som 

kulturhovedstad og oppnådd gode resultater, 

både for kunst- og kulturlivet og for byen og 

samfunnet som helhet. I stadig større grad er 
programmet utviklet for å legge til rette for 

langsiktig utvikling, med kulturen som mål og 

middel. Så, hva kan det bety for folk i 

Nordland? 

https://us02web.zoom.us/j/85967842886#success


 

TORSDAG 16. september 

1200 – 1300 WEBINARET : «Slik får du kontroll i livet. Om våre 

holdninger til usikkerhet og risiko, omstillinger og endring, grubling og 

bekymring.» v/ Ingvardr Wilhelmsen, lege og psykiater (for mange kjent 

som «hypokonderlegen»)  

Krever påmelding, påmelding trykk HER Ses kun direkte med mulighet for 

å stille spørsmål under 

sending. 

 

Fotograf: Norsk Artis Formidling DA 

 

1500  Hybelkurs for ungdom v/ Nina Fjellstad 

Et tilbud til ungdom som bor på hybel som går på videregående skole i 

Øksnes. 

Vi lager middag og spiser sammen, og snakker sammen om hvordan 

lykkes som hybelboer.  

Oppmøtested: Sortland vgs avdeling ØKSNES  

 

 

 

 

 

Det meste i livet kan vi ikke gjøre noe med, men 

hvordan vi forholder oss til alt som skjer bestemmer 

vi selv. Det er OK at vi vil ha kontroll i livet, men det 

er lurt å holde seg til faktorer som er kontrollerbare. 

Det er ikke døden, fremtiden, voksne barn, hva folk 

tenker om oss osv. Vi har imidlertid full kontroll på 

våre egne holdninger og handlinger. Ingen kan nekte 

oss å tenke og gjøre akkurat som vi vil. Wilhelmsen 

vil i foredraget anbefale folk å velge nyttige 

holdninger, det vil si holdninger som hjelper dem å 

nå sine mål.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aRFN-94-tEqyQut0DOOhvu0YzLZy2HRGky0GjeaT_bJURU9WRDNEU0FHNkJYTTFVNUtMRVFORzJWOS4u


 

FREDAG 17. september 

1100 – 1230 Restart tilbudet «Sterk og stødig»  

 Nå starter vi opp igjen! HURRA! 

Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og stødigere? 

Er du mindre aktiv i dag enn for ett år siden? 

Er du 65 år + ? 

Kom på «Huset for alle» i dag for informasjon, demonstrasjon og påmelding om du har 

interesse for dette tilbudet. Det planlegges nå for oppstart av grupper både i Alsvåg, Myre 

sentrum og på Sommarøy.  

Det vil bli servert gratis vafler og kaffe denne dagen etter trimmen. Stikk innom for en prat, gratis 

trim og informasjon! 

 

1200 – 1300 WEBINARET : «Deilig er jobben» v/ Kjetil Hasselberg, 

komiker og lektor. 

Krever påmelding, link til påmelding HER  

 

    Fotograf: Athenas.no 

     Webinaret vil være tilgengelig i 14 dager for påmeldte 

 

I foredraget  «Deilig Er Jobben» går Kjetil Hasselberg både 

vitenskapelig og humoristisk til verks når han viser hva som 

gjør noen arbeidsfellesskap mer harmoniske og produktive 

enn andre. Underveis tar han også et selvironisk tilbakeblikk 

på egne kreative innspill og prosjekter.  

Han gjør komplekse temaer jordnære og enkle å forstå, og 

blander alltid viktige emner med humor og stor 

innlevelse. Gled deg til en underholdende opplevelse hvor 

du vil sitte igjen med ny kunnskap, og ikke minst - 

verktøyene til å implementere den! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aRFN-94-tEqyQut0DOOhvu0YzLZy2HRGky0GjeaT_bJUQ1MwSktMWVlHUFg2Vko2Vk9GNThFN042UC4u


 

1900- 2100 WORKSHOP Musikk og band for elever fra 5 – tom 10. klasse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spennende helg for musikkinteressert ungdom. Har du lyst 

til å være med på : 

- Bandworkshop? 

- Prøve å spille sanger sammen med et band? 

- Få egne instrumenttimer i Gitar, bass, slagverk, 

perkusjon, piano/keybord, trombone, saksofon og 

sang? 

- Spille inn musikk? 

Send mail med barnets navn, klassetrinn, instrument og 

erfaring til : henriette.endresen@oksnes.kommune.no 

Oppmøtested : Øksnes kulturskole (Gamle Sommarøy 

skole) ARR: Enhet kultur (utsatt program sommerskolen) 

mailto:henriette.endresen@oksnes.kommune.no


 

LØRDAG 18. september 

1000 – 1500 WORKSHOP Musikk og band for elever fra 5 – tom 10. klasse 

  

 

1100 – 1500 Lørdagsåpent på «Huset for alle» med liv og røre 

   Kafè v/ Trommedamene 

   Utsalg av bakerivarer fra Magnussens bakeri 

   Brødbakerkonkurranse og kåring av «Ingeborgs brød»  

   For påmelding til brødbakerkonkurransen send mail eller ring Henriette, 

   Henriette.endresen@oksnes.kommune.no mobil: 97155638 

   Du kan levere inn brød seinest klokka 1100 på «huset» 

     1200  Oppvisning v/ kulturskolen (enten på «huset» eller på torget) 

  Kulturskolen viser fram sitt bidrag i forbindelse med markeringen 
av Ingeborgs legat 400 år som ble første gang vist utenfor Langenes  kirke. 

 

SMITTEVERN 

  For alle fysiske arrangementer minnes det om gjeldende smittevernsregler   
  at hver enkelt bidrar til at disse ivaretas på en god måte under hele uka.    
  
 Hold avstand, vask/sprit hendene og har du forkjølelsessymptomer vær   
  hjemme! 
  
 Det oppfordres til at du registrerer deg på lørdagens arrangement på «Huset    
for alle»!   Det ligger registreringsskjema når du kommer inn på huset. 
 

mailto:Henriette.endresen@oksnes.kommune.no


 

Søndag 19.september 

1000 – 1500 WORKSHOP Musikk og band for elever fra 5 – tom 10. klasse 

  

1300  AVSLUTNINGSKONSERT med deltakerne som har vært med på  

  Workshop! Famile og venner ønskes hjertelig velkommen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet, dette vil bli annonsert på 

kommunens hjemmeside og facebook 


