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10. - 17. SEPTEMBER  
I FAUSKE KOMMUNE

PROGRAM
Fredag 10. september
kl. 12.00: Forestilling for 10. kl.trinn med ADIL KHAN. Lukket arr.
     
Lørdag 11. september 

kl. 12.00-14.00: Åpning av Folkehelseuka på Marmortorget
 • Åpning med ordfører Marlen Rendall Berg
 • Saltensambandet og Sulitjelma Musikkorps
 • Seniordansen med oppvisning
 • Stands
Ca. kl. 13.00: Fauske-vikingen. Hvem er Fauskes tøffeste? Svøm fortest 
 rundt  fontena og inn igjen. Godt sikkerhetsopplegg.      
 Påmelding: Innen 10.9. til 4771 2156 eller 
 ketil.hugaas@fauske.kommune.no  Aldersgrense: 16 år.
kl. 12.00-17.00: «Fjellet for alle» Sulitjelma Turistsenter, Daja og Fjellfarer, 
 Jakobsbakken inviterer til opplevelser i Sulis-fjellet. 
kl. 15.00: SKS-arena. Fauske/Sprint A-lag mot Røst.
       
Søndag 12. september
kl. 13.00: Ordførerens tur i «Hjerteløypa», Valnesfjord.  
 Oppmøte: Søstrene Suse.
kl. 18.00: «Lyden av Valnesfjord». 
 Konsert med lokale krefter i kulturhuset «Utsikten».

Mandag 13. september
kl. 11.00: Familietur med Sulitjelma og Omegn Turistforening til 
 Furu haugen, Sulitjelma.  Oppmøte ved Avilon-fyllinga ved  
 Grønli. Kommer du utenfra Sulis: Oppmøte ved Handels-
 parken kl. 10.00 for organisere samkjøring i private biler.
kl. 10.45-12.45: Seniordans i Kulturskolen (Tegnesalen).
kl. 11.00: «Tur med baby» fra Familiens Hus til Vannkummen, Finneid. 
 Er du ikke «trillende», møt direkte ved Vannkummen kl.12.
kl. 17.30: Tour de Fauske – etappe 1. Oppmøte ved Handelsparken.
kl. 18.00: Danseforestillingen «Groove» på Vestmyra skole.
kl. 18.00: Fauske Stadion. Fauske/Sprint Jenter 15 mot 
 Grand Bodø 2.

Lukket arrangement: Barnehageforestillingen «Oterhammen» 
av Regine Normann. Fauske bibliotek. 

Kveld: Gratis kveldsmat for Sulitjelma Ungdomsklubb 

 
Tirsdag 14. september
kl. 13.00: Hyllest til Jim Reeves i Fauske kino. 
 Country-matiné med Edgar J. Paulsen.
kl. 17.30: Tour de Fauske – etappe 2. Oppmøte ved Handelsparken

Kveld: Gratis kveldsmat for Valnesfjord Ungdomsklubb

kl. 18.00: Kulturtrekant. Kulturenheten inviterer til en lett, fysiokulturell  
 vandring fra diktlesing og utstillinger i biblioteket, via kinoen  
 og mineralparken til bygdetunet.

Onsdag 15. september
kl. 11.00: «Kløvertur»: Hyggelig tur på fjellsti mellom Bursi og 
 Sulitjelma Hotell. Oppmøte ved Folkets hus.
kl. 17.30: Tour de Fauske – etappe 3. Oppmøte ved Handelsparken
kl. 18 og 20: Kinoforestillinger for barn og voksne. 
 Se program på www.fauskekino.no
kl. 19.00: Utekino ved Valnesfjord skole
kl. 18.30: Fauske kunstgress, Fauske/Sprint Jenter 10-1 
 mot Jenter 10-2.
kl. 18.30: Fauske Stadion, Fauske/Sprint Gutter 14 mot 
 BodøGlimt/Grønnåsen
kl. 18.30: Fauske kunstgress, Fauske/Sprint gutter 10 mot Hunstad 2
kl. 19.15: Fauske kunstgress, Fauske/Sprint/Finneid gutter 
 mot Sørfold
 
Torsdag 16. september 
kl. 14.00: Bokprat/lesesirkel for voksne i biblioteket
kl. 17.00: «Syng med oss» i kinoen med Marianne og gutta.
kl. 18.00: «Livsenergien».  Foredrag med Inger Susæg i biblioteket
kl. 19.30: Fauske stadion, Fauske/Sprint jenter 17/19 mot Ørnes.

Fredag 17. september 
kl. 11.00: Den lokale demensforeningen (Nasjonalforeningen for 
 folkehelse) vil være til stede fra kl. 11.00 i Fauske kinos 
 foajé for å informere og svare på spørsmål om demens 
 og de utfordringer som følger med en slik sykdom.
kl. 13.00:  - vises norgespremieren på «Vær her!» - en sterk film 
 som følger tre menneskers historier og sykdommens 
 inngripen i deres liv.

• I Folkehelseuka har SUMO treningssenter, Sulitjelma gratis adgang 
hver dag mellom kl. 08-20 for alle innbyggere i Fauske.

• Vi minner også om «Ti på topp» som bringer deg til mange flotte 
utsiktspunkter i kommunen. Litt nærmere finner du også «Stolpejakten», 
både i Valnesfjord og Fauske sentrum. Last ned appene fra AppStore 
eller andre app-leverandører.

• Alle fotballkampene i SKS Arena, Fauske Stadion og Kunstgress 
har gratis adgang.

• Vi henviser til fyldigere omtale av de enkelte programposter 
på vår hjemmeside og Facebook.

Programmet kan endres på kort varsel på grunn av koronasituasjonen.

 

Årets motto: Inkludering!  «Ta med dæ nå’n!»

NB! Smitteverntiltak ved alle arrangement: • Vær hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon  • Hold avstand, minst 1 meter  

• Handspriting ved ankomst og underveis  • Registrering mtp ev. smittesporing  • Handvask/handsprit før ev. bespisning


