
Kjære alle sammen! 
 
Du skal nærme deg den langsomt i fra sjøen, sies det i sangen. 
Det er Harstad som beskrives. Harstad med Trondeneskirka, Gangsåstoppen og 
Kaarbøeverkstedet. 
Du kan ankomme byen med hurtigruta og hilse på både sør- og nordgående på samme tid, 
men du kan også komme landeveien, om du vil. 
Uansett er du velkommen til Harstad, den kompakte byen. Innenfor en kort radius har vi alt vi 
trenger for å leve Det gode liv. 
 
Vi har et variert næringsliv og er Nord Norges oljehovedstad. Derfor er vi glade for at 
Høgskolen i Harstad fra 2013 har inngått et samarbeid med Høgskolen i Narvik og utvider på 
teknologisiden, med muligheten for å ta ingeniørstudie her i Harstad. 
  
Og i tillegg til å ha noe å leve av, har vi i Harstad også mye å leve for. Vi har naturen tett 
innpå med Vågsfjorden, Folkeparken og fjellet. Kulturbyen Harstad har prosentvis flere 
profesjonelle kulturarbeidsplasser enn de fleste byer i landet. 
 
Her kan du spise og drikke godt, det er tett mellom de gode restaurantene i byen. 
 
Rundt byen finnes et fantastisk omland, med fuglefjell og skjærgård på Bjarkøy, Norges mest 
romantiske sted på Nupen og flotte badestrender på Gressholman. Vil du klatre til fjells kan 
du ta på deg turskoene og spasere til fjells fra sentrum av byen, både sommer som vinter. 
 
Til deg som skal begynne på skole i Harstad; 
Ta for deg av byen vår, bruk restaurantene og kafeene, bruk marka vår, kulturtilbudene, sett 
byen på hodet, vi liker det!  
Det å ha dere i byen er gull verdt! Ikke fordi dere nødvendigvis har så mye penger å legge 
igjen her, men fordi dere setter preg på byen, skaper liv!  
 
Jeg har selv gått på folkehøgskole, og det var et av de viktigste årene i mitt liv. Det var det 
året jeg virkelig ble kjent med meg selv, samtidig som jeg fikk venner som jeg fremdeles har 
god kontakt og glede av.  
Bruk året godt, bruk muligheten til å ha et år uten de store eksamensforventningene, men 
samtidig få faglig påfyll, mens du knytter gode bånd for livet. 
 
Nå er vi midt i august, høsten siger sakte , men sikkert, over oss, og startskuddet går i dag. 
 
Så på vegne av Harstad kommune vil jeg få ønske dere lykke til med nytt semester her på 
Trondarnes folkehøgskole .  
 
Og ikke minst; velkommen til byen vår! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


