
 
 
 
 

Festivalprogram 16. – 20. 
september 2013 

 
 

         Åpning av festivalen ved kommunens ledelse. 

Generalhagen mandag 16.september kl 14.00 

� HMS – kompaniet: vårt eget trommekorps, marsjerer! (hvis de får det 
til, hvis ikke går de bare vanlig☺) 

� Selveste Festivaltalen. 
� Barnehagenes Superkor med Per Kai Prytz, assistert av elever fra 

skolen, synger ”Harstad i vårres hjerta” 
� Snora klippes! 
� HAKUS Harstad  kulturskoles slagverkgruppe spiller stomp på 

oljefat, felger og plastdunker. 
� Vi trer inn i Festivalen på vår helt spesielle måte, under ledelse av 

Dansefruen. Hele byen er velkommen. 
 



Arbeidsmiljøfestivalen 2013 
Festivalen ble for første gang arrangert i september 2010. I år,16.-20. september 2013, 
arrangerer Harstad kommune verdens (i hvertfall Harstad`s) fjerde og største 
arbeidsmiljøfestival: FESTIVALEN 2013. En dugnad av ansatte - for ansatte. 
Trivsel og egenkompetanse er festivalens nøkkelord. Målet er å vise at ved å fokusere på dette 
bidrar til økt trivsel og fellesskap, gode arbeidsmiljø og økt nærvær på jobben.  
 

 

Festivalåpning  
Festivalen åpnes i Generalhagen 16. september kl. 14.00.  
Vi satser på en makalaus «feelgood- time» i Generalhagen i tradisjonell stil. Som vanlig 
kommer været til å vise seg fra sin aller beste side. Ta med ansatte, vikarer, kunder, brukere, 
elever, søkere, barn, pårørende, foresatte, besteforeldre, onkler, tanter, vanlige innbyggere, 
uvanlige innbyggere, ja alle du måtte treffe på din vei☺ 
 

HAKUS, Harstad kulturskoles slagverkgruppe, spiller 
stomp på oljefat, felger og plastdunker. Opplev de på åpninga av Festivalen. Instruktør: 
Jon E. Lien (også instruktør for trommekorpset HMS-kompaniet) 

 
 



FOLKEPARKEN: Mange av ukas aktiviteter finner sted i Folkeparken, og vi håper at 
mange benytter kommunens flotte friluftsområde. Bruk naturstien, gapahukene og bli 
kjent med de mange turmulighetene som finnes. 
 
”GAPAHUK PÅ TOPP”.  Vi oppfordrer alle til å besøke alle gapahukene i Folkeparken. 
Ved å besøke alle i løpet av festivalen kan du være med på trekning om en fin 
festivalpremie. Vær gjerne flere kollegaer sammen på denne rundturen. Klippekort (et 
klipp pr. huk) kan hentes i postkassen ved info.tavla i Folkeparken 
 
Lun hygge levert av A-laget: I Folkeparken plasseres det ut en stor sekk med ved. 
Tipp antall kubber i sekken. Den som kommer nærmest fasiten vinner hele sekken☺ 
Tilkjøres innafor kommunegrensen (Må være bilvei) Konkurransen pågår fra tirsdag til 
fredag klokka 13.00. 
 
NATURSTI: Benytt deg av naturstien i Folkeparken i løpet av festivalen. Denne blir satt 
opp tirsdag 17.09 og blir stående hele festivalen. Vår egen skogmester har laga denne 
spesielt for bruk denne uka. Løypa er «selvforklarende» og du kan gå den uansett tid på 
døgnet. Vil du være med på trekning av premie? Finn svar- ark  i postkassen ved info-
tavla i Folkeparken. 
 
 

Mandag 16. september 2013 
Folkeparken Andre aktiviteter Fagkurs Fritidskurs 

 
 Aktivitet Tid og sted Påmelding 
 Gapahuk på topp 

Besøk alle gapahukene i løpet 
av Festivalen sammen med 
dine kollegaer. Se info s.3  

Hele døgnet 
Folkeparken 

Ingen.  
Klippekort hentes i postkasse i 
folkeparken. 

 Gitarkurs for nybegynnere 
v/ Areal og byggesak (Marius 
Nilssen) 

18 – 21 
Olavstoppen 
(Olavsgården) 

Kursportalen 

 Førstehjelpskurs v/ Sør-
Troms HMS- tjeneste  
Livreddende førstehjelp som 
alle trenger! 

10.30 – 13.30 
Olavstoppen 

Kursportalen 
 

 Åpning Kl. 14 
Generalhagen 

ALLE hjertelig velkommen 

 Vågsfjordens perlepris: 
vinneren kunngjøres på 
åpninga. Eventuelt 
overrekkelse av kunstverket. 

  

 Båtkonvoi 
Oppmøte kl 1600 på 
gjestebrygga/flytebrygga ved 
Gammelbrygga. Vi går i konvoi 
til Tjøtta eller Rogla, der vi 
griller, snakker, vitser, skrøner 
og drikker kaffe. 
Ta med så mange som mulig !! 

Avreise fra 
gjestebrygga kl. 
16. Konvoien 
går til Tjøtta 
(eller Rogla)  

Kursportalen 
eller 
 
Kontakt: 
dag.gyltnes@harstad.kommune.no 
 

 Tur til tårnet på Sama-åsen 
v/ Helsehuset, forebyggende 
tjenester.   

vi går fra 
Aktivitetssentret 
kl.15 

Ta med kaffe 
Alle hjertelig velkommen 



TIRSDAG 17. SEPTEMBER 2013  
fargekoder 

Folkeparken Andre aktiviteter Fagkurs Fritidskurs 

 
 Aktivitet Tid og sted Påmelding 
 Natursti se tekst s. 3 

 
Hele døgnet. 
Store gapahuk 

Ingen 

 Gapahuk på topp se tekst s. 3 
 

Hele døgnet  

 Hvordan lage Festivalbenk? v/Park og idrett  
Vi lager en egen ”festivalbenk” Kom innom å få svar på 
dine spørsmål om hvordan en går fram. 
Her kan du komme og gå – stille spørsmål, være med, 
plukke opp tips og triks osv 

Garasjen 
folkeparken  

Besøks-stasjon, ingen 
påmelding☺ 

  Alternativ i lunsjen. Fra kl.11.00 
Store gapahuk 

Ingen 
Først til mølla 

 Turmat, lær tips og triks v/ sentralkjøkkenet Fra kl.10.30 
Folkeparken  

kursportalen 

 Tipp vedsekkens innhold, og vinn hele sekken.  
Tilkjøres vinneren innafor Harstad kommune. (må være 
bilvei) 

Folkeparken.  
Hele festivalen. 
Konkurransen 
avsluttes  
fredag klokka 
13.Veden 
tilkjøres 
umiddelbart. 

Deltakelse ved oppmøte i 
Folkeparken. 

 UTELUNSJ Omsorg Stangnes Kl.11.00 -12.00 
Lavoen ved 
Stangnes 
sykehjem 

Kom som du er☺ 

 Fagforeningene informerer  
 

Plutselig bare er 
de der du er 

 

 SENIORDAG 
I samarbeid med KLP og Harstad kommunale 
pensjonskasse. se egen epost 01.07.13 
Vi inviterer alle fra 58 år og oppover. ”Alt om pensjon 
og arbeid: økonomi, muligheter, helse osv. 

08.30 – 12.00 
Stangnes- 
hallens kafe 

kursportalen 

 Medarbeidersamtaler. Mål og innhold. 
Kurset passer for deg som gjennomfører samtalen med 
ansatte. 

09.00 -11.00 
Sør-Troms HMS-
Tjeneste 

Kursportalen 
Begrenset antall plasser 

 Sittedans v/ Helsehuset, forebyggende tjenester 
Gøy og aktiviserende! 

11.30 – 12.30 
Sama kafe og 
aktivitets-senter 

kursportalen 

 Dokumentasjon og tiltaksplan v/Økonomi & 
Utviklings-enheten. 
Generelt om dokumentasjonsplikt. Opprette og 
oppdatere tiltaksplan. Hvordan utføre riktig 
dokumentasjon i profil. 

12.30 – 15.00 
IKT kursrom 
Rådhus 1 b 

Kursportalen 
Info: tone.hansen.oyen@ 
harstad.kommune.no  

 Klatrekurs 
Nå nye høyder i trygt miljø☺ med Drift og utbyggings-
enheten 

12.00- 14.00 
Stamina HOT 

Kursportalen  

 Lefsebaking– lær å bake lefser med Omsorg Sentrum, 
Olavsgården 

12.00 – 15.30 
Olavstoppen 

Kursportalen 
Materiell kr.100.- 

 Lefsebaking- samme kurs som over- bare annet 
tidspunkt 

18.00 – 21.30 
Olavstoppen 

Kursportalen 
Materiell kr.100.- 

 Blomsterdekorering 
Lær sammensetning, komposisjoner, tips og triks. 

18.30 – 21.00 
Stangnes 
sykehjem, 
storstua. 

Kursportalen 
For dekning av materiell: 
kr. 250.- 

 Nybegynnerkurs i ZY Qigong v/Elena (IKT) 
Zhong Yuan Qigong er en del av Tradisjonell Kinesisk 
Medisin og er et 7000 år gammelt komplett system for 
helbredelse og selvutvikling med røtter i sjamanistisk, 
taoistisk og buddhistisk filosofi. Systemet integrerer 
fysisk, energetisk og åndelig anatomi, og er ment å 
styrke menneskets forbindelse med universet. 
Utøvelsen av ZY Qigong er en kombinasjon av 
bevegelser, pust og oppmerksom meditasjon. Målet er 
å aktivere, lagre og fokusere qi (energi) for personlig 
vekst og helbredelse av seg selv og andre. 

18.00 – 20.00 
 
Byggeklossen 
barnehage 

Kursportalen 
 
Innføringskurs både 
tirsdag og torsdag. 
Kursavgift:300.- (dekning 
av lisens etc) 
 
Dette kurset er for alle fra 
7 år og oppover. Metoden 
krever ingen fysiske 
forutsetninger.  
Ta på komfortable klær.  



Fortsettelse program tirsdag 17.09.13 
 Trygg på tur- kart og kompass v/Areal og 

byggesaks-enheten (Tommy). Grunnleggende bruk av 
kart og kompass. 
Du får låne kart og kompass. 

10.00 – 12.00 
Folkeparken 
(oppmøte ved 
store gapahuk)  

Kursportalen 

 Dansekurs: Svensk bugg. Tyggis? Bygevær fra søta 
bror? Dans? Ja, pardans! Danseform som svenskene 
alltid sverger til. Nå superpop i Norge! En gå-form av 
rask swing. Dvs. vi danser på hver takt (gå-gå-gå-gå) i 
motsetning til «på» 2 og 4. Trenger ingen 
danseerfaring, men vilje til å bevege seg! Husk 
innesko! 
Instruktør: Dansefru Monsen, Omsorg Stangnes 

Kl.14.00 -17.00 
Danselokalet 
Kom og Dans, 
4. etg. Storgt. 
3., inng. mellom 
Parabolflua og 
Spa Spa. 

kursportalen 

 
ONSDAG 18. SEPTEMBER 2013  
fargekoder 

Folkeparken Andre aktiviteter Fagkurs Fritidskurs 

 
 Aktivitet Tid og sted Påmelding 
 Natursti  

Gapahuk på topp (husk klippekort) 
Hele døgnet 
Folkeparken 

Ingen 

 Tipp vedsekkens innhold, og vinn hele sekken.  
Tilkjøres vinneren innafor Harstad kommune. 
(må være bilvei) 

Folkeparken.  
Hele 
festivalen. 
Konkurransen 
avsluttes  
fredag klokka 
13.Veden 
tilkjøres 
umiddelbart. 

Deltakelse ved oppmøte i Folkeparken. 

 Lunsj: margesuppe? v/ Omsorg Sentrum+ 
UNN 

Fra kl.10.30 Begrensa antall porsjoner. Her gjelder 
«først til mølla» 
 

 Hatteparade v/ Olavsgårdens ansatte og 
beboere 
Kom å se alle mulige og umulige hodeplagg! 
 

11.30  

 Hvordan lage Festivalbenk? v/Park og idrett  
Vi lager en egen ”festivalbenk” Kom innom å få 
svar på dine spørsmål om hvordan en går fram. 
Her kan du komme og gå – stille spørsmål, 
være med, plukke opp tips og triks osv 
 

Garasjen 
folkeparken  

Besøks-stasjon, ingen påmelding☺ 

 Rullator-tog rundt Kanebogen senter☺☺☺☺ Noe 
å bite i ved grillbua/ aktivitetssentret i 
Kanebogen etterpå. 

Kl.11.30 
Fra/ til 
Aktivitets-
sentret 
Kanebogen 

For brukere og ansatte (og andre som 
vil) 
Kontaktpers.: Ingeborg Skjervum 
tlf.97157335 

 Fagforeningene informerer  
 

Plutselig bare 
er de der du er 
 

 

 Verdens første og dermed største (trur vi…) 
HMS-bil-rebusløp! En bil= ett lag. Løs 
rebusen for å komme videre til neste post der 
dere samler poeng på stedets aktivitet. Vi ender 
opp på samme sted (forhåpentligvis) hvor vi 
griller og deler ut premie til vinnerne☺ 
Ubegrensa antall lag.  
Nå har dere sjansen til å utfordre ei avd. eller 
enhet. 
Alle enheter må stille minst et lag! Her står mye 
på spill☺ 
 

Start klokka 
18.00 fra 
nærmere 
angitt sted. 

Kontakt/ påmelding (epost) 
dag.gyltnes@harstad.kommune.no 
  
eller kursportalen. 
 

 «Drivende isfjell er ingen spøk» v/ Per 
Kotte 
Et bidrag til Festivalen fra «samfunnssikkerhet 
og beredskap» i samarbeid med vår 
bankforbindelse Sparebank1.  
Vi inviterer også gjester hit. 

12.00 – 15.00 
Nordic hall 

Kursportalen  
300 plasser pluss gjester (150)fra 
andre kommuner, UNN og lokale 
bedrifter. Ingen kursavgift. Hjertelig 
velkommen. 
 



Fortsettelse Program onsdag 18.09 
 SENIORDAG for undervisningspersonell 

Dagen er lagt opp i samarbeid med Statens 
pensjonskasse. Se egen epost 01.07.13 

11.30 – 15.00 
Store møterom 
rådhus 1b 

Kursportalen  

 Kontor-yoga v/ HMS-tjenesten 
Bestill en praktisk, nyttig, behagelig time til din 
egen avdeling. 

09.00 – 10.00 
Olavstoppen- 
Olavsgården 

kursportalen 

 Power Point – Tips og triks ved bruk av Power 
Point 

08:30 – 11:00 
IKT kursrom 
Rådhus 1 b 

Kursportalen 

 Golfkurs v/ Bergseng skole (Håvard) 
Kom og prøv golf. Vi skal avmystifisere at golf 
er en sossesport. Her får dere høre de 
uunngåelige vitsene om køller og hull, øve på 
slag, golfspill demonstrert og prøve deg på 
banen.  
Ta med gode uteklær som ikke hindrer 
bevegelse og noen 20 kroninger til 
ballautomaten.  

2 kurs:  
09.00 – 11.45  
og  
12.15 – 15.00  
Golfbanen  

Kursportalen 
 
Info: 
havard.eilertsen@harstad.kommune.no  
 

 Sushi kurs v/ Omsorg Sentrum, Olavsgården 
(Ajin Aghdam og Kristin Robertsen) 

18.00 – 21.00 
Bergseng 
skole- 
skolekjøkkenet 

Kursportalen 
Kursavgift:kr.100.- 

 Kakekurs v/regnskapsenheten (Cecilie) Bruk 
av marsmellow i stedet for marsipan. Pynt, tips 
og triks. 

18.00 – 21.00 
Skolekjøkken 
Seljestad U-
skole 

Kursportalen 
Kursavgift:200.- 
Ta med ferdig fylt kakebunn☺ 

 Bilkurs for damer (og menn som tør å 
innrømme at de ikke kan) v/ Drift og utbygging 
Her lærer du alt fra å skifte lyspærer, sjekke 
olje til spesielle ting med akkurat din bil. Dette 
er et teknisk kurs- IKKE kjørekurs☺ Ingen 
fordømmende holdninger om du skulle mangle 
såkalt elementær kunnskap! 
Ta gjerne med egen bil.  

18.00 – 20.00 
Sama-anlegget 
 

Kursportalen 

 
Per Hembre Kotte er en av Norges beste foredragsholdere innen HMS . 

Nå kommer han til Festivalen 2013 med foredraget: 

«Drivende isfjell er ingen spøk» 
-en inspirerende tankevekker om personlig sikkerhet. 

 
Onsdag 18.september 2013 kl 12.00 – 15.00  i Nordic Hall 

 
Arbeidslivet kan være tøft. Vi utsettes for fare, blir utbrente, møter veggen, omorganiseres, 
settes i arbeid uten nødvendig innsikt i prosessen, tar oss ikke tid på grunn av innbilt eller 

virkelig tidspress. Slik risikoatferd går som regel godt, men en gang i blant går det galt, og da 
gjerne forferdelig galt. Å forebygge uhell er derfor lønnsomt. Det får du bekreftet om du blir 

utsatt for en virkelig ulykke! 

. 



  

TORSDAG 19. SEPTEMBER 2013  
fargekoder 

Folkeparken Andre aktiviteter Fagkurs Fritidskurs 

 
 Aktivitet Tid og sted Påmelding 
 Natursti  

 
Hele tiden 
Folkeparken 

Klippekort hentes i 
postkasse i Folkeparken. 

 Tipp vedsekkens innhold, og vinn hele sekken.  
Tilkjøres vinneren innafor Harstad kommune. (må 
være bilvei) 

Folkeparken.  
Hele festivalen. 
Konkurransen 
avsluttes  fredag 
klokka 13.Veden 
tilkjøres umiddelbart. 

Deltakelse ved oppmøte i 
Folkeparken. 

 Hvordan lage Festivalbenk? v/Park og idrett  
Vi lager en egen ”festivalbenk” Kom innom å få 
svar på dine spørsmål om hvordan en går fram. 
Her kan du komme og gå – stille spørsmål, være 
med, plukke opp tips og triks osv 

Garasjen folkeparken  Besøks-stasjon, ingen 
påmelding☺ 

 Gapahuk på topp. Hele tiden 
Folkeparken 

Ingen 
Klippekort hentes i 
postkasse i Folkeparken 

 Lunsj: Suppe v/ Omsorg Stangnes, 
psykiatritjenesten (Ole Kristian og hans crew) 

Fra kl. 10.30 
Folkeparken 

Begrensa antall 
porsjoner. Her gjelder 
«først til mølla» 

 Tour de Storvassbotn v/ Omsorg Sentrum 
Sykkelritt Folkeparken- Storvassbotn- tur/retur 
med innlagt sikringskost/kafferast i Storvassbotn. 
 
Dette er for de med og uten kondis… eneste 
forutsetting er at du disponerer en sykkel og har 
på hjelm! Ta gjerne på refleksvest til hjemturen. 

Oppmøte/ avgang fra 
Folkeparken kl.18.00 

Kursportalen 
(eller ved oppmøte) 

 MC-tur for kommunens ”bikere” v/Brann og 
redning (Siv og Just) 
Samle dere og ta sesongens siste tur sammen 
med hyggelige kollegaer.   

 

Kl.17.00 
Oppmøte mellom 
rådhusene. 
Turen går til et sted 
med 
middagsservering. 
Kunngjøres senere. 

Kursportalen 
Kontakt: 
Just.glomsas@ 
harstad.kommune.no 
eller 
siv-hilde.bratteng@ 
harstad.kommune.no 

 Topptur med bygg og eiendoms-sjefen.( over 
alle Stenhaug») 
Her kan du kombinere natur- opplevelse med en 
nyttig prat.  
Tradisjonen tro blir det topptur med en sjef i år 
også. Vi lar fakkelen gå videre til enhetsleder på 
Bygg- og eiendomsenheten: Jan Dag Stenhaug  
Oppgått sti - godt å gå. Nydelig utsikt. Ta på gode 
sko, klær etter vær, mat, drikke og fotoapparat.  
Turen går til Hinnstein.  

Kl. 12.00 
Oppmøte Medkila 
skole, skolegården 

Kursportalen 
 
 

 Fagforeningene informerer  
 

Plutselig bare er de 
der du er 

 

 Elektroniske meldinger i profil v/ Økonomi & 
utviklings- enheten. 

Kl. 12.30 – 15.00 
IKT- kursrom 

Kursportalen 
Info: 

Per Hembre Kotte hadde et 40-
årig arbeidsliv bak seg da han lot 
seg pensjonere fra Statoil Hydro i 
2008. Han er kjent for å bruke 
sterke bilder og historier fra 
konkrete hendelser som 
virkemiddel 



Hvordan samhandle elektronisk med legesenter 
og sykehus. Rutiner for meldingsoppfølging.  

Rådhus 1 b tone.hansen.oyen@ 
harstad.kommune.no 

 ”Snoezelen”  (betyr ”snuse” / ”døse”) 
v/ Omsorg Sør 
Tilrettelegging av det fysiske miljøet for 
sansestimulering 
(det bygges opp både snuserom og døserom, hvor 
sansene kan stimuleres og vekkes, eller få ro og 
slappe av. En måte å ordne og strukturere 
sansestimuli og gi tilbud om tilrettelagte 
aktiviteter 

13.30 – 15.30 
Kanebogmyra 6 
(dagsentret) 

Kursportalen 
Spørsmål rettes (epost) 
til 
kanebogmyra.dagsenter 
@harstad.kommune.no  

 Tegn til tale v/Helsehuset, Helsesøster Hege 
sammen med Marie 

12.00 – 13.00 
Aktivitets-sentr. Sama 

Kursportalen  

 Hovedtariffavtalen, ubekvemstillegg og 
overtid. 
Fagforbundet v/ Eva Granås 

13 - 14 
Rådhus 1b, 4.etg, 
store møterom 

Kursportalen 
Spørsmål?: Eva.granas@       
harstad.kommune.no 

Fortsettelse Program torsdag 19.09.2013 

 Kortkurs Høytidsturnus   
Fagforbundet v/ Eva Granås 
Kortkurs om regelverk og betalingsbestemmelser 
ved helge og høytidsturnuser, samt om lokal 
avtale i Harstad kommune. 
Hva er helge og høytidsdager, og hva sier       
Arbeidsmiljøloven om fritid på slike dager? 
Hva er F1, F2, F3, F4 og F5? 
Eksempler på oppsett av høytidsturnus 
Betalingsbestemmelser 
Domsavsigelser 
Lokal avtale i Harstad kommune om helge og 
høytidsturnus 

14 - 15.30 
Rådhus 1b, 4.etg, 
store møterom 

Kursportalen 
Spørsmål?: Eva.granas@  
harstad.kommune.no 

 Kunsten å «lage» godt vann☺☺☺☺ 
I anledning Festivalen og Forsknings dagene 2013 
inviterer Drift og utbygging til omvisning på 
Harstad sitt nye vannbehandlingsanlegg. Anlegget 
renser vann på en fascinerende og effektiv måte. 
Alle er hjertelig velkommen, men for at flest mulig 
skal få et best mulig utbytte ber vi om påmelding 
i kursportalen.  

3 omvisninger(1,5 t): 
kl.09.30 
kl.12.30 
kl.19.00 
 
 

Kursportalen 
Max 20 stk pr. omvisning 

 Nybegynnerkurs i ZY Qigong  
v/ Elena Ivancenco (IKT-avd) 
Zhong Yuan Qigong er en del av Tradisjonell 
Kinesisk Medisin og er et 7000 år gammelt 
komplett system for helbredelse og selvutvikling 
med røtter i sjamanistisk, taoistisk og buddhistisk 
filosofi. Systemet integrerer fysisk, energetisk og 
åndelig anatomi, og er ment å styrke menneskets 
forbindelse med universet. Utøvelsen av ZY 
Qigong er en kombinasjon av bevegelser, pust og 
oppmerksom meditasjon. Målet er å aktivere, 
lagre og fokusere qi (energi) for personlig vekst 
og helbredelse av seg selv og andre. Dette kurset 
er for alle fra 7 år og oppover. Metoden krever 
ingen fysiske forutsetninger.  

18.00 – 20.00 
 
Byggeklossen 
barnehage 

Kursportalen 
 
Innføringskurs både 
tirsdag og torsdag. 
Kursavgift:300.- (dekning 
av lisens etc) 
 
Ta på komfortable klær. 

 Tobakksfri! 
 Hjelp til selvhjelp mot snus og røyk 
”Et motivasjonskurs” Ellen Finjord 

9 - 11   
Sør-Troms HMS-
Tjeneste 

Kursportalen eller 
ellen@hms-tjeneste.no  

 Bueskyting v/ Wegner 19.00 – 21.00 
Minihallen(harstadhall) 

kursportalen 

 
 

FREDAG 20 SEPTEMBER 2013  
 
fargekoder 

Folkeparken Andre aktiviteter Fagkurs Fritidskurs 

 
 Aktivitet Tid og sted Påmelding 
 Gapahuk  Hele døgnet  Klippekort hentes  i postkassen     
 Natursti Hele døgnet Svarark hentes i postkassen 
 Tipp vedsekkens innhold, og vinn hele Folkeparken.  Deltakelse ved oppmøte i 



sekken.  
Tilkjøres vinneren innafor Harstad kommune. 
(må være bilvei) 

Hele festivalen. 
Konkurransen 
avsluttes  fredag 
klokka 13.Veden 
tilkjøres 
umiddelbart. 

Folkeparken. 

 Jakten på Gullegget 
Premiering☺ 

Start mellom 
11.00 og 13.00 
Folkeparken 

Ingen påmelding. 
Registrering ved store gapahuk 

 Kretsmesterskap i Kommunal 
spadekasting 
v/ Hovedverneombudet og kommunale 
grøftegravere. 

10.30- 12.30 
Startsletta 
Folkeparken 

Oppmøte på eget ansvar. 
 
Premiering: «Den gyldne spade» på 
Festivalfesten 20.9 

 Drift og utbyggings-enheten griller til 
oss 

Fra kl.10.30 
 
 

Først til mølla 

Fortsettelse program fredag 20.09.2013 
 Dessert/kake eller lignende kan muligens 

kjøpes av skoleklasse som vil tjene noen 
kroner til klassekassa. 

Fra kl. 11.00 Skoleklasser kan ta kontakt med 
HVO Dag Gyltnes for info 
Dag.gyltnes@harstad.kommune.no  

 Fagforeningene informerer  
 

Plutselig bare er 
de der du er 

 

 Stoltrim v/Helsehuset, forebyggende 
tjenester 

Kl.11.30 
Aktivitets-sentret 
Sama 

For brukere og ansatte (og de som 
vil) 

 Makeløs Festivalfest☺☺☺☺ Kl.20.00 
Harstadhallen  

Billetter kan bestilles samla fra hver 
enhet- leveres på døra (fler enn 5) 
selges også på Servicetorget. 
Kr. 250.- Ta med partner 
(fortrinnsvis din egen, men ikke et 
«must») 

 Arbeidslivets spilleregler v/ sør-Troms 
HMS-tjeneste (Ellen) 

- Viktige regler i hverdagen 
- Er vi bevisst vår rolle på jobb? 

Kurset er aktuelt for ansatte, ledere, 
verneombud og tillitsvalgte.  

09.00 – 11.00 
Sør-Troms HMS-
tjeneste 

Kursportalen 

 Konflikthåndtering v/ Sør-Troms HMS-
tjeneste 

12.00 – 15.00 
Sør-Troms HMS-
tjeneste 

Kursportalen 

 
I tillegg til å fortsette med å gjøre en knakende god jobb ønsker vi at alle fokuserer spesielt på trivselsskapende 
arrangement på egen arbeidsplass i Festivaluka. 
Hva gjør DU for å skape trivsel på din arbeidsplass? 
 
Her er noen forslag: 

• Korridor-cafe (a la ABY) 
• Intern-quiz i lunsjen. 
• Dugnadslunsj med ulike tema. 
• Kortkurs i dans. 
• Felles bollebaking. 
• Drømmetydning. 
• Soppturer. 
• Rocke-ring trening. 
• Slipsknuteknytingskurs eller annen nødvendig etikettelære. 
• Utendørskontor (husk stein til papir) 
• Skippertak. 
• Ro i takt. 
• Kurs i dobbeltsidig botanikk. 
• Føling i fjæra alternativt fjøra- geologiske utforskninger. 
• Flåttkurs eller flott kurs(?) 
• Billedlig innføring i Kardemommeloven. 
• Luggesying. 
• O.s.v 

 
HMS-kompaniet er et arbeidsmiljøtiltak med mye lyd i☺ Vil du være med ? Kontakt HMS-
rådgiver.. Du behøver slett ikke å kunne spille trommer, marsjere etc. fra før av 



HMS-KOMPANIET  fremspiller (nytt ord; nært beslektet med framsnakking) 
flere bedrifter i løpet av Festivalen 2013. De ønsker å gjøre litt stas på noen av de mange som 
bidrar til glade ansatte også utenfor Harstad kommune. Plutselig bare er de der☺ 



 
 
 
 

Bli med på  
Festivalkonvoi i Vågsfjordens vakre skjærgård 

 
Mandag 16.september 2013 

 
Avgang kl 16.00 fra Gjestebrygga i 

havnebassenget. 
 
 

På planen står strandhugg på Kjøtta (eventuelt 
Rogla. Alt etter været) med god mat og drikke,  
samt hyggelig samvær med kolleger i Harstad 

Kommune. 
 

 
 

 
Vi ønsker at mange båteiere stiller i 

konvoien,  
og lager denne kvelden spesiell. 

 
Meld deg på, og fortell også om du har plass 

til noen ekstra passasjerer. 
 

Send e-post til:  
dag.gyltnes@harstad.kommune.no  

 



 

Vågsfjordens perlepris 2013 
 
Vågsfjordens perlepris deles årlig ut til en av verdens beste kollegaer i Harstad kommune. 
Harstad kommune er full av riktig gode kollegaer. Disse betyr mye i vår organisasjon. Vi 
ønsker å hedre disse eiegode sjeler med å dele ut Vågsfjordens perlepris hvert år under 
Festivalen. 
Nominasjonen gjør ansatte ved å skrive en epost til HMS-rådgiver 
siw.schultz.gabrielsen@harstad.kommune.no  med begrunnelse for hvorfor akkurat din 
kollega fortjener å vinne. 
Siste frist for å nominere til årets perlepris er 6 september 2013. 
Ingen kan utnevnes til perleprisen uten eiegode kollegaer – da ville jo ingen ha nominert. 
 
Vi har fått uvurderlig hjelp fra Harstad kunstforening ved valg av årets perlepris. Takk☺ 
 

»Trans-jekt» av Are Andreassen 
 

Are Andreassen skriver om sitt verk «Trans-Jekt» (årets perlepris): 

Under Festspillene i Nord-Norge 2001, laget jeg prosjektet «Trans Jekt». Dette prosjektet var en 

del av åpningsseremonien det året som foregikk fra en midlertidig scene ved Trondenes historiske 

senter. Verket «Trans Jekt» besto av 480 blåser (gul – rød- hvit) med en diameter på 60 cm og var 

ca 50 m langt og 50 m bredt. De fargete blåsene danner ei stilisert jekt med seil. 

Jekta var i gammel tid ei viktig frakteskute som seila sørover (Bergen) med fisk og tilbake med nye 

varer og nytt fra Europa som moter etc. Slik blei «Trans Jekt» ankret opp mellom Trondenes 

historiske senter og vår gamle Trondenes kirke. 



FESTIVALFEST  
20. september klokka 20.00 i Harstad-hallen 

(leses med smil om munnen sin☺) 
 
HMS-kompaniet smell i gang heile partyet. Deretter avsynges to vers av «no 
livnar det i lundar». Hva som så hender er helt usikkert men ihvertfall unntatt 
offentlighet. Der er selvfølgelig utferdiget egen kvalitets-sikra prosedyre. 
Oversendes på forespørsel. (epost) 
 
Hver enhet, ved assisterende hva-det-måtte-være, er pålagt av rådmannen (eller 
var det hovedverneombudet…hmmm…) samma det; å oppfordre og oppmuntre 
hele sin enhet til å delta på festen. 
På festen blir det servert både tapas og tradisjonelt koldtbord.  
Billetter kjøpes i servicetorget innen fredag den 13. september (spooky…). 
Pris: 250.-  
 
Du må på ingen måte nyte medbragt alkoholholdig drikke, da blir Ester nødt til å 
kaste deg ut- synd, veldig synd! Men det får du kjøpt til selvkost. Vi selger: vin, 
øl, brus. 
Store mengder vann og kaffe kan innvilges kostnadsfritt! 
 
Alle som er, eller har vært og som du enda har, under kategorien «hjertens kjær» 
medbringes. (les: ta med partner) 
 

 
 
 
 
Fortsettelse følger september 2014 


