
 

18.—22. september 

Husk at ditt bidrag er viktig for å skape trivsel på arbeidsplassen! 



Harstad kommunes arbeidsmiljøfestival så dagens lys i 2010 og arrangeres  i år for 6. gang.  

Dette er en dugnad av ansatte og for ansatte i Harstad kommune.  Målet for festivalen er styrking 

av trivsel og kompetanse, bedre arbeidsmiljø og økt nærvær på jobben.   

Festivalåpning i Generalhagen 

Festivalen åpnes  av  ordfører, rådmann og personalsjef  

mandag 18. september kl. 14.00.  

Barnehagenes superkor  m/ Per Kai Prytz og elever fra Medkila skole synger: 

”Harstad i vårres hjerta” 

Hannah Sandnes Sørensen og Jenny Sofie Johnsen  

fremfører hvert sitt sangnummer, akkompagnert av Velichko Gadzhonov  

Kunngjøring av Vågsfjordens perlepris 2017 

 

 

 



Ut på tur med stolpejakt fram til 15. oktober. 

Harstad Orienteringslag arrangerer Stolpejakten 2017.  Dette er et fysisk lavterskeltilbud der du 

kan være med på å jakte stolper i Harstad Sentrum med nærliggende områder.   

Til sammen er det i år satt ut 50 stolper. 

Sjekk nettsiden stolpejakten.no      

Stolpene har ulike vanskelighetsgrader; veldig enkel, enkel, medium og vanskelig. 

Vi oppfordrer både store og små til å delta på dette. 

En utmerket aktivitet for skoleklasser på bytur. 

BRUK FOLKEPARKEN! 
 

 
 
Mange av ukas aktiviteter finner sted i  

Folkeparken og vi oppfordrer alle til å  
benytte kommunens flotte friluftsområde.  

Bruk naturstien, gapahukene og bli kjent med  
de mange turmulighetene som finnes.  

FOTBALLGOLF    
Tirsdag—fredag 

 

Fotballgolf går ut på å sparke en fotball ned i et 

hull på banen med færrest mulige spark. 

Scorekort tilgjengelig i parken. 

Husk å ta med fotball. 

NATURSTI. 
 

Alle dager i Festivaluka 

 

Skog– og viltforvalter Per Eldar Karlsen lager  

natursti til fri bruk under hele Festivalen.  

 

TIPP VEDSEKKENS INNHOLD 
 

Produsert av Arbeidslaget. 

 

Tipp hvor mange vedkubber det er i sekken.  

Den som klarer å tippe riktig antall, vil få  

sekken levert til ønsket sted (innenfor kommu-

negrensa) 

 

Vinneren kunngjøres  

fredag kl 12.00 

                                         

”GAPAHUK PÅ TOPP”.  
Alle dager i Festivaluka. 

Ta turen innom alle gapahukene i Folkeparken og 

bli med i trekningen av en flott premie. Vær gjerne 

flere kollegaer sammen på denne rundturen.  

Klippekort (et klipp pr. gapahuk) kan hentes i 

postkassen ved infotavla i Folkeparken. 

http://www.stolpejakten.no


Aktivitet Tid og sted Påmelding  

Alt om pensjon. 
Fagforbundets pensjonsekspert                  

Steinar Fuglevåg forteller deg det du trenger å 

vite om tjenestepensjon. 

Bergsodden syke-

hjem, storstua 

 

13-15 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

 

Lær å lage vårruller—Bjarkøy 
Lawan Simonsen lærer deg å lage delige vår-

ruller. 

Kl 16.00 

Bjarkøy sykehjem, 

Møterom  

 (inngang til lege-

kontoret) 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Mandag 18. september 2017 

Slik melder du deg på de ulike kurs og aktivitetene: 

 Bruk e-post adr oppgitt i høyre kolonne i programmet 

 Fyll ut kurset/aktivitetens navn i emnefeltet 

 Fyll inn navn, avdeling og enhet. 

 

Sang for livsglede og helse! 

Onsdag og fredag blir det sangstund med  

St. Olavskoret og Harstad syngende kommune.  

Sang er godt for både psykisk og fysisk helse, og 
ikke minst for humøret! 

 

Skyting -  Kanebogen skytebane  (tidligere svømmehall) 

I samarbeid med Trondenes Skytterlag vil vi tilby skyting med kaliber 22 ( Salongrifle). 

Alle skyter 4 femskuddsserier  liggende med anlegg. Det vil derfor være et lavterskeltilbud som alle kan være med på.  

Dette vil være på kveldstid med begrenset antall deltakere på 8 pr. gruppe. 

Trondenes skytterlag vil stille med våpen, hørselvern, ammunisjon og deltar med instruktører. 

Tidspunkt: 

Tirsdag                 19.09  kl 18.00                   8 personer 

Tirsdag |              19.09 kl.19.30                    8 personer 

Torsdag|             21.09 kl. 18.00                   8 personer 
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Tirsdag 19. september 2017 
Aktivitet Tid og sted Påmelding 

Fra Folkeparken til Travparken. 

Gåtur v/ Kemnerenheten 

”Sosialt på tvers av enheter” 
Ta med drikke og matpakke. 

9– ca 11.30 

Folkeparken 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

FLYSKREKK.   

Et kurs for deg som virkelig sliter med frykt 

for å fly.   

 

9-15 

Seljestadhallens 

kantine 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Vedlikehold av bil  

Dette er ikke et kjørekurs, men et teknisk 

kurs for å lære litt om bilstell.   

18—20 

Samaanlegget 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Seniorkurs  -Seniorpolitiske retningslinjer 

Målgruppen vil være ansatte fra 58 + og som 

tidligere ikke har deltatt på en slik dag.    

Presentasjon av  kommunens seniorpolitiske 

retningslinjer. KLP og Harstad kommunale 

pensjonskasse (HKP)  ha egen gjennomgang 

for sine medlemmer v/ Inger-Lise Eilertsen   

08.30—12.00 

 

Informasjon er sendt ansatte 

i målgruppen. 

 

For info: inger-lise.eilertsen@ 

harstad.kommune.no 

 

Klatrekurs  

Nå nye høyder i trygt miljø  

v/Erik Bergflødt, drift– og utbygging 

Stamina Seljestad 

12—15 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 10 deltagere 

Lær å lage flotte blomsterdekorasjoner 

Deltakerne må ha med:Saks eller tang og kniv, skål/potte 
for å lage oppsats i , Plukke fra naturen for eksempel. 
Putemose, artige greiner, kongler, stener,rognebær etc. 
Det en selv synes er spennende fra moder jord. 

11-13 

Olavsgården syke-

hjem 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 10 deltagere. 

 

 

Omsorg Sør entrer  Gangsåstoppen 

Bli med på en trivelig ”etter-jobb-topptur” 

med bålkaffe og pølsegrilling. 

Gangsåstoppen 

15.30—17.30 

 

Ingen påmelding,  

bare møt opp 

Skyting med kaliber 22 

 

Obs! To kurs på samme kveld 

Kanebogen  

skytebane 

(svømmehall) 

 

kl 18 og kl 19.30 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

 

Oppgi klokkslett  

 

FLYSKREKK? 

Har du noen gang vurdert å utsette en flyreise eller rett og slett valgt å avbestille turen på grunn av fly-

angst?  Sliter du med frykt for å fly, så gjør noe med det! 

Air Purser, instruktør og profesjonell coach Ellen Halvorsen har mer enn 25 års erfaring med håndtering av 

flyredde passasjerer. 

Air purser og flykaptein fra SAS gir deg et effektivt og praktisk kurs med fokus på håndtering og mestring 

av flyangst.   

Kurset har plass til 30 deltagere som virkelig sliter med frykt for å fly. 

Flymat sponses av Delta 
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Onsdag. 20.september 2017 

Aktivitet Tid og sted Påmelding 

Frokosttur til Gangsåstoppen 

Dagrun Weines, Frisklivssentralen gir deg en 

flott start på dagen. 

Møt opp i 

Toppenveien kl 8 

Ingen påmelding, ta med 

matpakke. Bålkaffe serveres 

Bli en bedre Excel-bruker. 
Excel er et verktøy som mange av oss bruker. 

Men kjenner du godt nok til alle mulighetene 

som vil gjøre arbeidet ditt mer effektivt?    

9-13 

Rådhus 1 B 

Møterom 1, 

4.etg. 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 20 deltagere. 

TA MED EGEN PC 

Lær å bake lefser, v/Olavsgården 
Ta med forkle, kjevle og bakematte + 100 kr 

Kl 18  

Olavsgården  

Dette kurset er fullt 

Lær å lage Sushi v/Ajin Aghdam 

Olavsgården 

 

Kl 18.00        Dette kurset er fullt 

"Når det røyner på—                                        

hvilke lederegenskaper er viktige?"       

Se egen omtale 

12-13.30  

Seljestad  

Ungdomsskole 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Selvforsvarskurs for jenter .  Lær deg 

enkle og effektive grep.  Det er ingen krav til 

fysisk form.  Dyktige instruktører fra Harstad 

Tae kwon-do klubb.  Ingen krav til fysisk 

form. Barføtt og med lette treningsklær. 

16.30-18.00 

Klubbens lokaler i 

Margrethe  

Jørgensens vei 4 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 20 deltagere 

 

FESTIVALSWING   

”Kom og dans”-instruktør Beate Monsen 

lærer deg swing 

17—19 

Gymsalen,  

Bergseng skole 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

FØRSTEHJELPSKURS 

Instruktørene Belinda Bendixen og Regine 

Arentsen, Olavsgården sykehjem, gir deg  

opplæring i grunnleggende førstehjelp. 

18-21 

Blåbærdalen  

barnehage 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 10 deltagere 

VEDLIKEHOLD AV SYKKEL 

Vedlikehold og justering av bremser og gir 

mm.  Ta gjerne med egen sykkel 

16.00 

Seljestad ung-

domsskole 

(ute under tak) 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

"Når det røyner på—                                        

hvilke lederegenskaper er viktige?" 

Hanne Kristin Rohde er svært tydelig på at ledelse 

ikke er en forfremmelse, men et valg. At samarbeid 

og tillit ikke kan instrueres og at det du forventer av 

andre må du selv by på. Foredraget er basert på    

erfaringer fra eget arbeid som toppleder i              

Oslopolitiet gjennom mange år. 

Kl. 12-13.30 Seljestad ungdomsskole 

 

IA-uka i Troms, Stangneshallen. 

IA-rådet i Troms inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud til seminar om det  

inkluderende arbeidet i fylket onsdag 20.september.  

 

Kl. 10:00 - 10:30  Velkommen og utdeling av IA-prisen v/IA-rådet i Troms 

Kl. 10:30 - 11:30  Effektive tiltak for redusert sykefravær i nord v/ Signe Sønvisen, Sintef 

kl. 12:30 - 15:00   Arbeidsgivers styringsrett v/ Harald Pedersen 

Mer info og påmelding her 
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Torsdag. 21. september 2017 
Aktivitet Tid og sted Påmelding 

QUIZ– turnering v/ Harstad Bibliotek   Alle 

enheter oppfordres til å stille med quiz-lag.  

Husk å lage et kreativt navn.  Lunsj serveres      

Kl 12 -13 

Harstad biblio-

tek, musikkavd. 

tor.holmstad@ 

harstad.kommune.no 

Yoga med YogaRO,  

v/ Kjersti Vingerhagen, barne– og ungdoms-

tjenesten 

Se tekstboks for mer info.  

8.30—10.00 

Helsehusets   

gymsal (Heggen) 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Topptur til Sætertinden 

Sætertinden er den høyeste toppen i Harstad 

kommune med sine 1095 meter. 
Inger-Lise Eilertsen tar deg med på denne turen, som  er 
beregnet til ca 5 timer 

12.00– 18.00 

Oppmøte v/

Sandtorg idretts-

park 

inger-lise.eilertsen@ 

harstad.kommune.no 

GOLFKURS v/ Håvard Eilertsen 

Innføring i golf.  Utstyr får du låne, men ta med 

noen 20-kroninger til ballautomaten. 

Kl 12-15 

Røkenes Gård 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Frisklivstrening 

v/ folkehelsekoordinator/frisklivsveileder 

Dagrun Weines, Frisklivsentralen 

14:30 

Folkeparken 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Sittedans 

v/ Tove Singsås Vollen, Sama aktivitetssenter 

 

Bli kjent med bruk av sittedans som metode for 

økt livsglede innen eldreomsorgen. 

13.30—14.00 

Sama aktivitets-

senter 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Arti  Race  v/ Omsorg Sentrum.  

Sykkelritt med utgangspunkt i Folkeparken 

med innlagt sikringskost. Dette er for de med 

og uten kondis…  

Arti blir det uansett….  

18.00 

Folkeparken 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

FØRSTEHJELPSKURS 

Instruktørene Belinda Bendixen og Regine 

Arentsen gir deg opplæring i grunnleggende 

førstehjelp. 

18-21 

Blåbærdalen  

barnehage 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

Max 10 deltagere 

Skyting med kaliber 22 

 

 

Kanebogen  

skytebane 

(svømmehall) 

Kl 18 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

 

 

Frisklivstrening i Folkeparken 

Frisklivssentralen hjelper og støtter deg som 

ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk 

aktivitet, kosthold, tobakk eller søvn. Kom 

og bli med på en morsom trening og se 

hvem vi er og hva vi gjør. Du må være i 

stand til å gå i minimum 15-20 minutter.  

«Yoga med YogaRO 

Lurer du på om yoga er noe for deg og DIN kropp? Da er du vel-
kommen til å prøve Viryayoga med Kjersti! Du får en smakebit 
på 90 minutter (nybegynnernivå) i rolig tempo. Det blir klassiske 
yogastillinger med oppvarming, solhilsen, stående øvelser, lig-
gende, samt en guidet avspenning til slutt. Klikk deg inn her 
www.yogaro.no eller www.facebook.com/yogaroharstad  for å 
lese mer!  

Ta med: egen yogamatte + et teppe. Ha på deg lette og løse klær 
som du kan bevege deg i.  

Viktig: Har du skader eller andre ting som må hensyntas må du 
si i fra og så tar vi en prat om hvorvidt denne klassen er aktuell 
for deg.  
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Aktivitet Tid og sted Påmelding 

Kurs i stressmestring/avspenning og livs-

mestring v/ Tine Klæboe Gjertsen. 

Lær enkel meditasjonsteknikk og mindfulness, 

som gir god effekt i vanskelige/stressende livssi-

tuasjoner. Lær å ”roe ned” og bli mer tilstede 

her og nå i hverdagen. 

12-13.30 

Helsehusets gymsal 

(Heggen) 

 

 

festivalen@ 

harstad.kommune.no 

 

Ta med yogamatte/ ligge-

underlag og pute/pledd 

QUIZ– turnering v/ Harstad Bibliotek    

Alle enheter oppfordres til å stille med quiz-lag.  

Husk å lage et kreativt navn. Lunsj serveres       

12 -13 

Harstad bibliotek, 

musikkavd. 

Tor.holmstad@ 

harstad.kommune.no 

Kretsmesterskap i kommunal spadekasting 

v/ hovedverneombudet og kommunale grøfte-

gravere. 

10-12 

Folkeparken 

Ingen påmelding,  

bare møte opp 

Tur til Middagsfjellet 

v/ Inger-Lise Eilertsen 

13-16 inger-lise.eilertsen@ 

harstad.kommune.no 

DET STORE RULLATORLØPET 

”Bergsodden rundt” på rullator. 

Utkledning, premiering og ulike etapper  

 

Kl 12 

Bergsodden syke-

hjem  

Administreres av  

Bergsodden sykehjem. 

Omsorgsuppe  

serveres av Omsorg Stangnes. 

Fra kl 11.00 

Folkeparken 

 

Grilling i Folkeparken 

Drift– og utbygging serveres grillmat 

 

Fra kl 11.00 

Folkeparken 

 

 

Fredag. 22.september 2017 

”Det store rullatorløpet”  
  

arrangeres i år for 3.gang av ansatte i Omsorg 
Nord.  Beboere ved våre sykehjem og boliger 

med heldøgns omsorg samles for å delta på  
rullatorløpet rundt Bergsodden. 

Kretsmesterskap i kommunal spadekasting 

 
Ta spaden i egne hender,  

og gjør dere klar til å utfordre  
forrige festivals rekorder på  

5,7 meter for kvinnekast  
og 7,9 meter for det  
lengste herrekastet. 
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Vi takker for alle gode forslag og bidrag til årets festival, og vil samtidig oppfordrer alle 

ansatte til å være ekstra raus med trivselstiltak på egen arbeidsplass. 

 

Hilsen Festivalgruppa 

Grete Helen Sebulonsen, Monica Lindstrøm, Dag Gyltens og Mona Paulsen 


