
 

       FOLKEHELSEUKA  
       2017 i Ullensaker 

          9. — 18. juni 

Vi ønsker at Folkehelseuka skal bli en uke full av gode  
opplevelser til beste for egen helse.  

Målet er å få alle i aktivitet.  
 

Vi inviterer derfor lag/foreninger og andre aktører til å bli med og 
lage gode folkehelseaktiviteter og arrangement denne uken.   
Her er plass for store og små arrangement—for alle aldre. 

Folkehelseuka har et helsefremmede fokus og skal derfor ikke 
inneholde behandling/ diagnostisering. 

 
I Folkehelseuka ønsker vi å sette fokus på: 

                   Fysisk aktivitet 
                   Kosthold & Ernæring 
        Trivsel & Mestring  
   Møte mellom mennesker 
 

De som bidrar har ansvar for planlegging, markedsføring,  
økonomi, samt gjennomføring av eget arrangement.  

 
Hva med å samarbeide med andre? – det kan åpne opp for nye 

og spennende muligheter og aktiviteter. 
Vi gleder oss til å se alt det spennende dere kommer med! 

INNMELDING AV ARRANGEMENT 

Se påmeldingsskjema og  
kontaktinformasjon på neste side 

FRIST for å komme med i programmet: 18. april 2017E 

NB! Programmet legges ut på www.ullensaker.kommune.no, sosiale medier, 
samt i trykt versjon på Servicetorg, foajé Kulturhus og bibliotekene. 

BLI MED Å LAG ARRANGEMENT! 

Fredag 9. juni kl. 11-13 arrangeres Rullatorfestivalen for  
10. gang i Romsaasparken på Jessheim.  

Her vil det være muligheter for å ha folkehelsestands. 
 

Alle er ansvarlig for sin egen aktivitet med bord, partytelt m.m. 
Det vil ikke være tilgang på strøm, vann, scene, lydutstyr  

FOLKEHELSESTANDS 

- Alle i aktivitet - 



Navn på arrangør: 
  
  

Navn og adresse på kontaktperson for arrangementet under Folkehelseuka 2017: 
  
  

Mobil: Tlf. priv: Tlf. arb: 
  

E-mail: 
  

Arrangementets tittel: 
  
 
Dato: 
 
  

Tidspunkt: (start og slutt) 
  

Evt. deltakeravgifter/billettpris(er): 
  

Arrangementssted: 
 
  
Eventuelt salg/servering: (frukt eller lignende) 
  
  
Kort om innholdet i arrangementet: 
 
 

Påmelding av arrangement til Folkehelseuka 2017 tas i mot fortløpende.  
FRIST for å komme med i programmet er 18. april 2017  
 
Påmelding sendes:  
Ullensaker kommune, Kulturkontoret 
E-mail: kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no eller 
Postboks 470, 2051 Jessheim 
 
Spørsmål—kontakt:  
Folkehelsekoordinator Ingrid.Bergande@ullensaker.kommune.no / tlf. 902 92 241  

Arrangør 
Ullensaker kommune v/ helse & sosial, idrett & friluftsliv, plan, kultur og Frivilligsentralen  

Folkehelseuka i Ullensaker 2017 
- Alle i aktivitet - 

9. - 18. juni 
 

Påmeldingsskjema - arrangement 

NB!  
Opplysningene i skjemaet ovenfor kan også sendes pr. mail 


