Tom Høgli

Foto pressebilde, TIL

SOIF gutten som dro til Bodø-Glimt som juniorspiller
og som i sin videre karriere ble proffspiller for Tromsø
IL, Club Brugge, FC København. Nå tilbake til Tromsø
igjen hvor han har bosatt seg med sin kone og sine
to barn. Tom ble også en av våre landslagsprofiler
med 49 kamper med flagget på brystet, hvor flere av
dem som kaptein.
Som person og idrettsutøver er Tom et forbilde med
sine sterke verdisyn. Han er samfunnsengasjert og er
spesielt opptatt av de svake i samfunnet vårt. Nå har
han dratt i gang et gatefotball lag i Tromsø som han
selv leder og som har vært en drøm før han å få til!

Verdensdagen for
psykisk helse
Skånland
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Vær raus

Jon Henrik Larsen

Foto Jenny Hoff

Ansvarlig redaktør i Salangen-Nyheter, Jon Henrik
Larsen, startet nettavisen for 17 år siden som et
valgfag på videregående. Selv er Jon Henrik 100%
uføretrygdet på grunn av en autismediagnose, og
mener det er noe av grunnen til at han har hatt
fokus på å ansette folk med en litt annen bakgrunn
og erfaring enn den gjengse norske journalisten. I
januar 2018 kom TV serien om Jon Henrik og hans
bedriftseventyr. Han er beviset på at det går an å få
til noe selv med en utfordrende diagnose, bare man
har de rette personene rundt seg som viser raushet,
positivitet og respekt.

Tonje Undstad

Tonje Unstad er en av våre mest etterspurte
visesangere og låtskrivere. Med fire albumutgivelser
bak seg, har hun turnert over hele landet med
konserter for voksne og barn. Med sin lune humor
og gode publikumstekke er hun en artist som ønskes
tilbake til konsertsaler og festivalscener igjen og
igjen. Unstad har mottatt en rekke priser, blant
annet 2 Spellemannspriser, samt den anerkjente
Prøysenprisen.
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Vi takker alle som bidrar til markeringen av Verdensdagen for psykisk helse!
Hilsen komitéen 2018; Laila Benjaminsen, Rigmor Ingebrigtsen, Janne
Mørkved, Helge Markussen, Dag-Jøran Olsen, Hilde Sjøvoll, Barbro Hætta, Tone
Elvebakk og Merete Jankila.

Hovedarrangementet onsdag 10. oktober fra kl 16.30
i Skånlandhallen, Evenskjer
Lokale arrangement i hele kommunen

- Alle arrangement er gratis -

I 2018 ønsker Verdensdagen å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født
med, nemlig raushet. Det handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake, og å
akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og å gi rom for egne og andres ulikheter.
Verdensdagen arrangerer et eksklusivt møte mellom 10. klassene i Skånland
kommune og Tom Høgli. De inviteres også til kahoot og middag på
Frivillighetssentralen.

Hovedmarkering

Ukesprogram Vær raus

Onsdag 10. oktober i Skånlandhallen, Evenskjer

Med årets tema «Vær raus» oppfordrer vi alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus
med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse

Kl. 16:30
Kl. 17:00
Kl. 18:00

Mandag 8. oktober

Kl. 18:15
Kl. 18:45
Kl. 19:15
Kl. 19:25
Kl. 20:00
Kl. 20:45

Kafeen i kantina åpner. Kafeen er v/Folkehøgskolen Nord-Norge
Stands i hallen åpner
Åpning ved Barbro Hætta
Kulturelt innslag med Emilie Skogstad Andreassen
Talkshow med Tom Høgli. Panel med Leif Hugo Hansen som
programleder
Pause med kafe og stands
Kulturelt innslag med Martin Rimpi, lulesamisk joiker
Foredrag med Jon Henrik Larsen, redaktør i Salangen-Nyheter
Konsert med Evenesjenta Tonje Undstad
Avslutning

Stands:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulant team, UNN Harstad
ETS barneverntjeneste
ETS medisinske senter
Helsesøstrene
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, LPP Harstad og Bikuben
Regionale Brukerstyrte Senter
Psykiatritjenesten i Skånland kommune
SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse
Skånland bibliotek
Røde kors
Trollstein Gård
Viken senter
Institutt for vernepleie; Levekårene til personer med utviklingshemming i
samiske områder

Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere

10:30
18:00

Trimtur, lett tur beregnet for alle som ønsker å gå tur i felleskap med
andre. Ha med drikke og mat. Utgang fra frivillighetssentralen. Rune
Pedersen / Laila Benjaminsen
Turgruppe for alle v/ Skånland Røde Kors. Oppmøte ved Røde-kors
huset

Tirsdag 9. oktober
11:00

Nærmiljøkafe på Frivillighetssentralen. Inga Andersen
Musikkinnslag v/ Sofie og Ingebjørg

Onsdag 10. oktober
11:00

Onsdagskafe på Huset i havet/Grovfjord. Birgit M. Larsen
Besøk på Grovfjord Bo- og Servicesenter, med Margaret Guve

Torsdag 11. oktober
10:30
11:00

Konsert på Skånland sykehjem i regi av den kulturelle spaserstokken
Besøk på Sandstrand Bo- og Servicesenter

Fredag 12. oktober
11:30

Fredagstreff på Frivillighetssentralen med Bjørgunn Markussen

Søndag 14. oktober
11:00

Gudstjeneste Skånland kirke med Geir Arne Solum. Utdeling av 4 års
bok, samt at barnekoret synger

