
 

 

 

 
Program,4.-10. juni 2018. 

Ei aktivitetsuke som skal være til glede og hygge for eldre i Fauske kommune. 

  

Mandag 4. juni: Kl. 10.30 Påmelding og forberedelser til «Rullatorløp-Løpet for alle» 

kl. 11.30 Åpning av Livsgledefestivalen, ved ordfører Jørn Stene,  
  Fauske Helsetun   

kl. 12.00  Rullatorløp, bli med på løpet for alle! Folkefest med premiering        

av eldste   deltager, største gledesspreder m.m. Musikk, bålkaffe og 
annen servering. Informasjon og påmelding, tlf. 90647842  

Tirsdag 5. juni: kl. 11.00  Bowling i Fauske Bowlinghall      

     Påmelding og informasjon, tlf. 75604895 

   kl. 11.00 Bingo i Kafeen på Fauske Helsetun. Informasjon, tlf. 75604895 

  kl. 16-18 «Butikk på Helsetunet»           

       Et utvalg av lokale butikker inntar kaféen på Helsetunet.      
   De har med klær, undertøy, sko og andre produkter.       
   Velkommen til en hyggelig stund med handling og små innslag av underholdning! 

Onsdag 6. juni kl. 10-14  «Gårds-dag» på Helsetunet!          
     Det blir liv og røre med besøk av barn og dyr fra Gårdsbarnehagene på Medås og Stemland. 

     Aktiviteter og servering, for unge og eldre! 

     Markering av: «Hva er viktig for deg-dagen!» 

Torsdag 7. juni kl. 10.00  Tur til Daja, Sulitjelma, underholdning og bevertning.       
     Påmelding og informasjon, tlf. 75604895  

kl. 17.00  «Festkveld» på Fauske Helsetun.                 
Underholdning: ”Eirin Edvardsen og Maria Piel”, danseoppvisning m.m.     

Servering: «Små-retter». Garantert livsglede!!!            
Påmelding og informasjon, tlf. 75604895   

Fredag 8. juni kl. 11-16  «Tradisjonsmat», Fauske Eldresenter         

  Salg og servering av møsbrømlefser og «sellkaker» (oppskrift fra Vatnbygda).   
  Innslag av underholdning. Alle er hjertelig velkommen!  

Tradisjonsmat vil også være i fokus på sykehjemmet sine avdelinger, paviljongene og 
Moveien.   

Lørdag 9. juni kl. 10.00  Tur til Fridalen, Valnesfjord. Underholdning og bevertning.      

     Underholdning og bevertning. Påmelding og informasjon, tlf. 75604895 

 kl. 10.00 «Lørdagskafé» med musikk, Fauske Helsetun  

Søndag 10. juni kl. 11.00 «Vandretur fra Jakobsbakken mot Sagmo», Sulitjelma         
  Kr. 50,- (servering av kaffe). Fin familietur!        

  Informasjon og påmelding innen 6. juni, til «Fjellfarer AS» v/Mona Mosti, tlf. 416 10 812 
  eller mona@fjellfarer.no 

   
   Bålkaffe i «Skulptur-hagen» ved Fauske Helsetun.  Hver dag unntatt torsdag! Tidspunkt: fra kl. 17:00.              

 Underholdning noen av dagene. 

 Mulighet for sykkeltur (med Rickshaw- syklene→ sykling med passasjerer). 

Da er det bare å ta ettermiddagskaffen ute! 

 

De fleste aktiviteter er gratis! 


