Kultur og folkehelse

Dato: 03.06.2022
Vår ref.: 22/ 1076 22/7874
Arkivkode: J07/
Objektkode:
Deres ref.:
Saksb.: Marlene Blomstereng Karlsen

Folkehelse uka 2022 (9. - 18. september)

Vi ønsker å invitere dere til markering av Folkehelseuka 2022.
Nå er samfunnet åpnet opp etter en langvarig koronapandemi.
Vi ønsker oss en flott markering i 2022 der møter mellom
mennesker igjen blir hovedfokus.
Vi inviterer ALLE til å bidra i markeringen - ulike enheter i
kommunen, barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger.
Vi ønsker oss små, enkle tiltak/arrangement, gjerne utendørs.

I perioden 3. – 11. september er det Friluftslivets uke. Da feirer vi norsk natur og friluftsliv,
og hele Norge er invitert til å bli med ut på tur! Markering av Folkehelseuka og Friluftslivets
uke må gjerne kombineres.
Dere melder inn til oss innen 26. august dersom dere vil være med på markeringene og
hvilke tiltak dere planlegger. Tiltaket må ikke være åpent for alle, men kan være internt bare
for barnehagen, skolen, bedriften etc.
Vi samler inn en oversikt over de ulike aktivitetene, og hjelper dere eventuelt med
markedsføring og lager et program som skal distribueres via ulike kanaler.
Du tar kontakt med folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen dersom du har
spørsmål eller vil gi tilbakemelding og innspill til årets markering:
Epost
Telefon

marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no
995 26 607

Les mer om folkehelseuka i Meløy: http://meloy.kommune.no/folkehelse#heading-h2-7
Idébank, materiell og logo finner dere på: https://www.nfk.no/tjenester/lokalsamfunnsutvikling/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/materiell/folkehelseuka/
Folkehelseuka i Nordland er også kommet seg på Facebook:
https://www.facebook.com/folkehelseukainordland
Her kan dere dele innlegg og bilder både før, under og etter folkehelseuka.
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