
Meløy utstyrssentral - gratis 
Sted: Meløy bibliotek, Ørnes 

Meløy utstyrssentral gir deg gratis leie av  
utstyr i perioden. Her kan du bl.a. låne  
bæremeis, tursko, soveposer, varmedresser,  
kajakk, kano, sup, telt, stormkjøkken mm. 
(gjelder ikke bilstoler).  
Sentralen følger bibliotekets åpningstid.  
NB! Utstyr til barn og unge er alltid gratis. 
 

Meløy videregående skole 
T-klassen har uteundervisning i «Helse og 
arbeidsmiljø» og tur til GIF- bua i  
Glomfjord . 

 

Felles treningsøkt 
Arr. Ergo– og fysioterapitjenesten. 
Linda og Andrine har enkle øvelser  
sammen med ansatte og elever ved  
Voksenopplæringen. 
 

Delbart? 
Arr. Meløy kommune og  
Ørnes lensmannskontor 
Elvene i 6. og 7. trinn får undervisning i  
trygg nettbruk i uke 36 og 37.  
Vi oppfordrer foreldrene til å delta på  
temamøte torsdag 16. september. 

6.- 15. september 10. - 19. september 

Ett av vinnerbildene fra fotokonkurransen 
#påturimeløy 2020, foto: Renate Norum. 



 

Helga 10. - 12. september 

Padletreff Støttvær 
Sted: Støtt. Arr. Padleklubben Den stille Fjerding.   
Padleklubben arrangerer for 6. gang padletreff på Støtt.  
Lunsj og rekeaften inkludert i prisen til 700 kr. Mer informasjon på  
padleklubbens facebook-gruppe. Påmelding til tlf. 476 80 303. 

 

Lørdag Kl. 22.00-02.00: Pubkveld 
Sted og arr.: Svengen kafé og pub.  
Gratis. Begrenset antall plasser.  
Inngangen stenger kl. 24.00. Aldersgrense: 20 år. 

 

 

 

Søndag 12. september 

Kl. 10.30-12.00 (registrering): Peak Meløy 3-7 toppstur  
Oppmøte og registrering: Meløysund, Meløya.  Arr. Meløy UIL og Meløy kommune. 

• Familievennlig tur med ekstra utfordring for de som ønsker det.  

• 3 ulike løypetraseer slik at alle har mulighet for å delta. 

• Registrering: mellom kl. 10.30-12.00 samme dag. 

• Voksne kr. 100, barn kr. 50 og familie kr. 200. 

• Salg av mat og drikke: I Meløysund fra kl. 13.00. Langs løypa ved hytta 
Fjellheim (fjelltrimposten Storvatnet). 

• T-skjorte til alle. 

• Mer info: www.meloy.kommune.no/peakmeloy. 

 

 

https://meloy.kommune.no/peakmeloy


 

Mandag 13. september 

Kl. 12.00-13.00: Webinar «Frivilligheten etter korona» 
Sted: Online. Arr. Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge. 
Hvordan står det til med frivilligheten og hvordan kan vi  
«komme oss på beina igjen». Foredragsholder  
Vanja Konradsen. Klikk her for påmelding  

 

Kl. 09.00-10.00: Delbart? 
Sted: Halsa skole. Arr. Meløy kommune og Ørnes lensmannskontor. 
Elevene i 6. og 7. trinn får undervisning i trygg nettbruk.  
Vi oppfordrer foreldrene til å delta på temamøte torsdag 16. september. 

 

Kl. 18.00: Intervalltrening i bakke 

Sted: Spilderdalen skianlegg, Ørnes. Arr: Meløy frisklivssentral. 

Åpent og gratis for alle. Kom og prøv en superenkel og  
supereffektiv trening. Vi går oppover en bakke 4 x 4 mi-
nutter. Passer for absolutt alle som kan gå et par kilometer 
utendørs. Du går i eget tempo og konkurrerer ikke mot 
noen andre enn deg selv.  

Kl. 12.00-14.00: Andeløpet 2021 

Sted: Skihytta, Spilderdalen.  
Arr.  Ørnes Lions Club og Meløy ski– og sykkelklubb. 
Sykkelritt og andre aktiviteter for barn og motbakkeløp for 
voksne ved Skihytta. Flott arrangement for hele familien. Salg 
av kaffe, vafler m.m. Andeslippet foregår nøyaktig kl. 14.00. 
 

Kl. 17.00: Gratis kino 
Sted: Meløy kulturhus. Arr. Glomfjord kino og Meløy kommune. 
Gratis inngang på filmen Spirit villhesten.  
Aldersgrense: 6 år.  
 
Fra DreamWorks Animation kommer et nytt, spennende 
eventyr om hesten Spirit, om vennskap og modige jenter 
som er villige til å risikere alt for å gjøre det rette. 

 

Søndag 12. september 

https://frivillighetnorge.us13.list-manage.com/subscribe?u=952899f757841e0e31e78ab05&id=3c82ab1128


 

Tirsdag 14. september 

Kl. 09.30: «Alle med» til Glomvasshaugen 

Start: ved vannverket, Glomfjord. Arr: Kunnskap og inkludering 
Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten inviterer til felles tur i 
rolig tempo til Glomvasshaugen, en av årets fjelltrimposter.  
På toppen ved gapahuken blir underholdning med musikk og dans. 
Ta med egen mat og drikke. Alle er hjertelig velkommen til en 
hyggelig tur! 

 

 

Kl. 11.10-12.10: Delbart? 
Sted: Reipå skole.  Arr. Meløy kommune og Ørnes lensmannskontor. 
Elevene i 6. og 7. trinn får undervisning i trygg nettbruk.  
Vi oppfordrer foreldrene til å delta på temamøte torsdag  
16. september. 

 

 

Kl. 12.00-12.45: Webinar «Hvordan forebygge vold» 
Sted: Online. Arr. Nordland fylkeskommune og  
Likestillingssenteret KUN 
Hva er vold- ulike former og omfang? Avvergingsplikt og 
meldeplikt. Foredragsholder Marianne Gulli.  
Påmelding til post@kun.no innen 13.september kl.12.00. 

 

 

Kl. 16.00-20.30: Gratis folkebad 
Sted: Meløy fritidsbad, Glomfjord. Arr. Meløy kommune. 
Gratis inngang. Det kan bli ventetid fordi badet har  
begrenset antall til 60 personer om gangen.  

 

 

Kl. 17.00-20.00: Åpent hus E-sport 
Sted: Reipå bygdahus. Arr. Reipå idrettslag. 
Kom å prøv Reipå idrettslag sin satsing på E-sport i dere  
nye lokaler på Reipå bygdahus. Vi har åpent hus og ønsker 
alle i alle aldre velkommen! 

mailto:post@kun.no


 

Onsdag 15.  september 

Kl. 11.00-12.00: Webinar «Bodø2024 -  
et prosjekt for hele Nordland» 
Sted: Online. Arr. Nordland fylkeskommune 

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? 
Foredragsholder: programsjef for Bodø2024 Henrik Sand 
Dagfinrud. Klikk her for påmelding. 

 

Kl. 14.00-17.30: Elevstua 
Sted: Kulturfabrikken, Ørnes.   
Arr. Meløy kommune i samarbeid med frivillige. 
Tilbud til elever i videregående skole og lærlinger.  
I anledning folkehelseuka serverer vi gratis taco. 
 

Kl. 17.00-18.00: Felles tur til fjelltrimposten Klokka10steinen 
Start: Samfunnshuset Idun, Vall. Arr. Meløy kommune i samarbeid med frivillige. 

• Bli med på en sosial tur til en av de nye  
fjelltrimpostene i 2021 #telltur.  

• Noen bløte parti, lurt med gode sko. 

• Lett og fin tur som passer for de fleste. 

• NB! Værforbehold. 

• Kontaktinfo: Toril Anita Hansen,  
tlf. 976 74 298.  

•  

Kl. 18.00-19.30: Tankevirus 
Sted: Ørnes. Arr. Meløy frisklivssentral 
Oppstart av kurset «Tankevirus». Kurset går over 3 
økter/onsdager, 1,5 time pr gang. Kurset er for  
voksne som er nysgjerrige på hvordan tanker og  
humør henger sammen. Sms til 950 73 282 
for mer informasjon og påmelding.  

 

Kl. 18.00-19.30: Skolevandring med utekafé 
Sted og arr.  Neverdal EnSpire skole 
Neverdal EnSpire skole inviterer alle som har lyst til å  
se nyskola til å stikke innom mellom kl. 18.00-19.30.  

https://www.nfk.no/tjenester/planer-og-planlegging/folkehelse-og-lokal-samfunnsutvikling/samarbeid-og-nettverk/folkehelseuka/webinarrekke-2021/


 

Torsdag 16. september 

Kl. 12.00-13.00: Webinar «Slik får du kontroll på livet» 
Sted: Online. Arr. Nordland fylkeskommune 
Lege og psykiater Ingvard Wilhelmsen, for mange kjent  
som «hypokonderlegen», gir oss råd om hvordan vi best  
kan takle livets utfordringer. Om våre holdninger til  
usikkerhet og risiko, omstillinger og endring, grubling  
og bekymring. Sendes kun direkte.  
Klikk her for påmelding 

 

Kl. 12.00-14.00: Torsdagsklubben Quiz   
Sted: Råkk Kafé, Ågskardet. Arr. Råkk Kafé. 
Delta på quiz med premier. Sosialt og underholdende.  

 

Kl. 16.00-20.30: Gratis folkebad 
Sted: Meløy fritidsbad. Arr. Meløy kommune. 
Gratis inngang. Det kan bli ventetid fordi badet  
har begrenset antall til 60 personer om gangen.  
NB! Voksenbad fra kl. 18.30. 

 

Kl. 17.00: Fortellerstund 
Sted og arr.: Meløy bibliotek 
Vi lese fra billedboka «Lille frosk i verdensrommet» av 
Jakob Martin Strid. Etter fortellerstunden tegner vi  
raketter. Alle er hjertelig velkommen! 

 

Kl. 18.00-19.30: Temamøte for foreldre (UTSATT TIL 20. SEPTEMBER!) 
Sted: Meløy kulturhus, Glomfjord.  
Arr. Meløy kommune og Ørnes lensmannskontor. 
Elever i 6. og 7. klasse gjennomfører nettvett-
undervisningen «Delbart» i uke 36 og 37. Vi inviterer  
foreldre og foresatte til temamøte om nettvett.  

Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til 
rette for å ta og dele bilder og videoer. Mange seksualiserte 
bilder og videoer kommer på avveie og har innvirkning på 
barn og unges psykiske helse. Dette har de fleste foreldre  
lite informasjon og kunnskap om. Lær mer, og bidra til  
en tryggere ungdomstid. 

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


 

Fredag 17. september 

Kl. 08.30: Intervalltrening i bakke 

Sted: Bjørndalen, Halsa. Arr: Meløy frisklivssentral. 

Åpent og gratis for alle. Kom og prøv en superenkel og supereffektiv trening.  
Vi går oppover en bakke 4 x 4 minutter. Passer for absolutt alle som kan gå et 
par kilometer utendørs. Du går i eget tempo og konkurrerer ikke mot noen andre 
enn deg selv.  

 

Kl. 09.00-09.45: Fellestrim i Rådhusparken 
Sted: Rådhusparken, Ørnes. Arr. Ergo– og fysioterapitjenesten.  
Torunn og Heidi leder an med enkle basisøvelser for hele 
kroppen. Alle er hjertelig velkommen!  

 

Kl. 12.00-13.15: Temamøte om søvn 
Sted: Ørnes. Arr. Meløy frisklivssentral 
Søvn - viktig for overskudd, trivsel, energi og nødvendig for 
god helse. Strever du med søvnen? Her kan du få enkle tips 
og råd for bedre søvn. Målgruppe: voksne. 
Sms til Berit på tlf. 950 73 282 for mer informasjon. 

 

Kl. 12.00-13.00: Webinar «Deilig er jobben» 
Sted: Online. Arr. Nordland fylkeskommune 
Om arbeidsglede - med en fin balanse mellom innsikt, humor 
og alvor v/ lektor og komiker Kjetil Hasselberg. Webinaret  
er tilgjengelig i 14 dager. Klikk her for påmelding. 

 

Kl. 16.00-20.30: Gratis folkebad 
Sted: Meløy fritidsbad, Glomfjord. Arr. Meløy kommune. 
Gratis inngang. Det kan bli ventetid fordi badet har  
begrenset antall til 60 personer om gangen.  

 

Kl. 19.30-23.00: Joker’n ungdomsklubb 
Sted: Kulturfabrikken, Ørnes, Meløy. Arr: Meløy kommune. 
Joker’n er en populær møteplass for ungdom fra hele kommunen fra 8.klasse til 
og med videregående. Kiosk, biljard, E-sport, brettspill, musikk og playstation. 
Gratis inngang. Vår nye ruskonsulent, Kristine S. Selstad, besøker oss. 

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


Kl. 18.30: Gratis kino 
Sted: Meløy kulturhus. Arr. Glomfjord kino og Meløy kommu-
ne. 

Gratis inngang på filmen Ingenting å le av. 

Aldersgrense: 9 år.  

Sjanger: Komedie/drama 

 
Kaspers årlige sommershow blir avlyst og  
kjæresten gjør det slutt med ham. Når man tror det ikke 
kan bli verre, så blir det nettopp det – han får vite at han 
har en alvorlig sykdom. Det er da humoren kommer til 
sin rett. Ingenting å le av, er en morsom historie om  
verdien av å ta livet på alvor. 

 

 

Søndag 19. september 

Fredag og lørdag 17. -  18. september 

Trubadur Werner Solbakken sprer musikkglede  
Arr. Meløy kommune og Werner Solbakken. 

Fredag fra kl. 14.00, Engavågen sentrum  

Lørdag fra kl. 11.00, Glomfjord torg 

Lørdag fra kl. 14.00, Ørnes sentrum 
 

Sang og musikk gjør oss glad. Trubadur  

Werner Solbakken tar gitaren med seg rundt i 

kommunen og skaper god stemning.  

 

Fredag kl. 14.00-17.00: Loppemarked 

Sted: Tidemannbrygga, Ørnes. Arr. KFUK-KFUM speidere.   
Betaling med kort eller Vipps. Husk munnbind og 1 meters avstand. 

 

Lørdag kl. 10.00-17.00: Loppemarked 

Sted: Tidemannbrygga, Ørnes. Arr. KFUK-KFUM speidere.  
Betaling med kort eller Vipps. Husk munnbind og 1 meters avstand.  
 



 

Konkurranse TellTur – Sommertrivsel i Meløy 2021 

• Du deltar ved å være bruker på 

www.telltur.no og registrere deg under  

fanen Konkurranser og Salten friluftsråd. 

Velg Sommertrivsel i Meløy 2021.  

• Konkurransen har 18 forskjellige turmål 

rundt omkring i kommunen. 

• Registrer du 6 eller flere av disse  

turmålene, er du med i trekningen av fire  

gavekort á 1000 kroner. To av  

gavekortene vil utelukkende bli trukket 

blant barn og unge (0-20 år). 

 

Fotokonkurranse #pa turimeløy 

• Det tas utrolig mange fine turbilder fra 

Meløy. I konkurranse #påturimeløy  

premierer vi 5 bilder fra tursommeren 

2021.  

• Vi er ute etter bilder som fanger den gode 

turopplevelsen.  

• Bruk Instagram og emneknaggen 

#påturimeløy for å delta i konkurransen. 

Husk at innlegget må være offentlig slik 

at vi kan se det.  

• Alle bildene som blir lagt inn her vil  

kunne bli brukt av Meløy kommune i  

ulike sammenhenger. Vi vil da ta kontakt 

med fotograf for å få originalbildet. Navn 

på fotograf oppgis ved bruk av bildet. 

• Premiene er et gavekort på 500 kroner.  

Konkurransen avsluttes 1. oktober 2021.  

Foto: Heidi Norum 

Foto: Øyvind Karlsen, en av vinnerne i 2020. 

http://www.telltur.no


• Scan QR-koden og få programmet elektronisk på din smartenhet.  

• Du finner også programmet på kommunens hjemmeside og  

facebookside. 

 

For mer informasjon:  wwww.meloy.kommune.no/folkehelse 
      facebook.com/folkehelseukainordland  

Kontaktinformasjon:   Folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen 
      marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no 
      telefon 75 71 00 00 mobil 995 26 607          

 

 

 

Med forbehold om endringer i programmet. 

 

Fjelltrimmen 2021 

 

• Vi minner om at du fortsatt må kjøpe fjelltrimkort på Servicetorget 

for å få årets krus og fat. 

• Husk å notér besøksdato og tellturkode for de enkelte turmålene. 

• Fjelltrimkortet leverer du på Servicetorget innen 1. oktober. 

• Husk at noen fjelltrimposter vil kunne bli tatt ned før 1. oktober. 

• I år får superfjelltrimmere (16 fjelltrimposter) både krus og fat! 


