
Forslag til aktiviteter 

Stand på et offentlig sted med info og 

ergometersykkel. En NSf’er er alt som 

trengs. Målet her er å informere om 

prosjektet, om folkehelsearbeidet i NSF 

og å engasjere til å ta i et tak for egen 

helse. Utfordre folket til å sykle på 

ergometer sykkelen, bli med på å samle 

km til prosjektet.  

Lokale små arrangementer. Få med 

helsesøstrene til å snakke om aktivitet og 

folkehelse på skolene, sykkeldag. Sykle til 

jobben aktivitet, sykle til møter. 

Forelesning om folkehelse plattformen til 

NSF. Medlemsmøter med sykling eller 

annen aktivitet som tema. Lage lokale 

sykkelkonkuranser, løyper, turideer. Her 

finnes det mange muligheter. Invitere 

med alle medlemmer og alle i 

kommunen, få med ordførere og 

rådmenn? 

Bli med på selve sykkelaksjonen og 

deltagelse i den. Man kan være med på 

hele turen, deler av den eller lage staffett 

for å være med på kortere strekninger. 

Knyttet til sykkelturen vil det også være 

et mål å arrangere lokale arrangementer 

knyttet til syklerne.  

Ta kontakt med sykkelgruppa for 

mer info om gjennomføringen av 

aktiviteter.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

NSF på tur for folkehelse 

Møllebakken 14, 4841 Arendal 

Telefon: 92091411(Nina) 

 9165455 (Trine) 

 99764289(Anna Elisabeth) 

https://www.nsf.no/fylkeskontor

/aust-agder/aktuelle-

aktiviteter/sykkelprosjekt 

Aust-Agder 1.-5. Juni 2015 

NSF på tur for folkehelse 

Norsk 

Sykepleierforbund 

mener at 

helsefremmende og 

forbyggende arbeid 

gjennom hele 

livsløpet må 

prioriteres! 

Qr kode til 

facebookgruppen 

Sykepleiere på tur 

for folkehelsa: 

 

https://www.nsf.no/fylkeskontor/aust-agder/aktuelle-aktiviteter/sykkelprosjekt
https://www.nsf.no/fylkeskontor/aust-agder/aktuelle-aktiviteter/sykkelprosjekt
https://www.nsf.no/fylkeskontor/aust-agder/aktuelle-aktiviteter/sykkelprosjekt


 

 

 

 

 

Folkehelsearbeid er prioritert 

Allerede i formålsparagrafene og prinsipprogrammet sier 

NSF at helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom 

hele livsløpet har prioritet og at NSF skal arbeide for å 

fremme dette. Vi i prosjektet ønsket å gi dette arbeidet en 

praktisk og synlig vinkling lokalt.  

Mål med prosjektet 

1. Synligjøre NSF 

2. Synliggjøre lokale tillitsvalgte og skape 

samhold hos medlemmer og tillitsvalgte 

3. Synligjøre NSF’s fagpolitikk, spesielt 

NSF’s politiske plattform for folkehelse. 

4. Synligjøre sykepleierens mange roller i 

folkehelsearbeidet 

Hvem er vi? 

Vi er en liten gjeng aktive NSF medlemmer og tillitsvalgte. 

Det hele begynte med en diskusjon på vei til en 

Hovettillitsvalgt konferanse. De som startet det hele var 

Trine Sørensen, HTV i Arendal Kommune og Anna 

Elisabeth Pedersen, daværende HTV i Tvedestrand 

kommune, nå nestleder i fylkesstyret. Etter hvert ble Nina 

Marie Duckert med, HTV i Grimstad kommune. Vi har også 

hatt med fylkeskontoret i Aust-Agder på veien som god 

hjelp. Andre interesserte har også meldt seg i forhold til 

lokale arrangementer. NSF ere på sykehuset er også med. 

Hvor kan du treffe oss? 

Vi inviterer til frokost treff kl 7-11 på følgende datoer og 

steder:  

1.6 Bykle helsesenter 

2.6 Bygland 

3.6 Iveland 

Vi ønsker selskap til kveldsprat kl 20-22 følgende datoer og 

steder: 

3.6 Grimstad Frivolltun 

4.6 Åmli 

5.6 Stor sommerfest på Blåskjæl hytta, 

Tromøya Arendal med grilling, ta med grillmat 

og drikke og bli med! 

Arrangementer i kommunene 1.-5. Juni 

1.5. kl. 7-11 Frokosttreff ved Bykle Helsesenter 

1.5 kl 14-17 Arrangement i Valle 

2.6 kl 7-11 Frokosttreff i Bygland 

2.6 kl 14-17  Arrangement i Evje 

3.6 kl 7-11 Frokosttreff i Iveland 

3.6 kl 14-17 Arrangement Birkeland 

3.6 kl 20-22 Kveldsprat Frivolltun Grimstad 

4.6 kl 10-12 Arrangement Froland 

4.6 kl 19-21 Kveldsprat Åmli 

5.6 kl 11-13 Arrangement Vegårshei 

5.6 kl 15-17 Arrangement Gjerstad 

5.6 kl 19-22 Grilling og avslutning av prosjektet 

Blåskjælhytta! 

 

Flere arrangementer kommer her fortløpende som vi får 

inn info! 


