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SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 

Informasjon og påmelding 

 

EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER 

    

Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker 

alle som vil oppleve en spennende og lærerik sommer velkommen til kurs og 

aktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonshemming. 

I år kan vi tilby følgende: 

Aktiviteter på Ungdommens Hus 

Festspillaktiviteter 

Tur til Folkeparken, Gangsåstoppen, TV-Tårnet 

Overnattingstur m/Hurtigruta til Tromsø 

Ettermiddagsbesøk til Olaåsen gård 

Polar Park 

 

Ungdommens Hus er treffstedet for de fleste aktivitetene, og det er også der vi 

møtes før vi drar ut på turene i nærområdet. 

Åpningstidene i forbindelse med Sommer Sammen på Ungdommens Hus er fra 

kl 10.00 til 14.30 de dagene vi skal ha aktivitet der. 
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I år starter Sommer Sammen samtidig med festspillene. Vi skal ut å se på hva 

som skjer på torvet av aktiviteter. Det blir marked og muligheter for å overvære  

forestillinger. 

Pris pr dag er kr 75,-/100,- som dekker utstyr til aktiviteter, drikke og lunsj. 

Aktiviteter som hurtigrutetur og andre dagsturer vil ha en annen pris.  

 

For mer informasjon og påmelding kontakt 

Anne-Grete Roulund tlf 77 02 62 58 eller på 

mobil 472 76 991 

E-post: anne.roulund@harstad.kommune.no 

Påmeldingsfrist er 6.juni 2016 
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Mandag 20. juni - fredag 24.juni festspillaktiviteter. 

Fra kl 10.00 – 15.00 

Vi møtes på ungdommens hus for å være med på det som skjer i byen under 

festspillene. Det blir muligheter for å overvære forestillinger og være med på 

aktiviteter både ute og inne. 

Aktiviteten passer for alle og koster 75,-. Pr dag. Lunsj inkludert. 

 

Tirsdag 28.juni 11.00 -14.00 Folkeparken 

Det blir tur inn til gapahukene på myra. Grilling, sosialt samvær, leker og 

aktiviteter. Ta gjerne med fotoapparat og ta noen bilder. Ta  med egen grillmat. 

Det blir bålkaffe og saft for de som ønsker det. 

Turen passer for alle og er gratis. 

 

Onsdag 29.juni kl 17.00 – 20.00 Olaåsen gård. 

Vi besøker gården og får se på dyrene de har der. Det blir kjøring med hest og 

vogn. Etterpå går vi opp i den store koselige lavvoen hvor vi får servert pølser, 

saft, is og kaffe, samt at det blir eventyrstund med Will Rubach. Husk å ta med 

fotoapparat. Klær etter vær og forhold. 

Turen passer for alle og koster 300,- Inkludert i prisen er kjøring med hest og 

vogn. Lavvobesøk med servering av pølser, is, kaffe og saft. 

 

Torsdag 30.juni kl 10.00 – 14. 30 Action Painting på Ungdommens hus  

Har du hørt om action painting? Action painting er en beskrivelse av en 

bestemt teknikk, hvor maleriet er utført med store sveipende strøk. Teknikken 

innebærer at fargen dryppes, sprøytes og kastes på lerretet. 

Skapelsesprosessen blir en del av verket og etterlater mange og tydelige spor. 

Vi skal bruke energi og kreativitet til å lage mange flotte bilder denne dagen. 

Aktiviteten passer for alle og koster kr 100,-. Lunsj er inkludert. 
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Tirsdag 5.juli kl 08.00 til 0nsdag 6.juli kl 19.00 Hurtigrutetur til Tromsø og 

besøk på Alfheim Aktivitetshus.  

Vi skal ta hurtigruta til Tromsø hvor vi skal bo på hotell. Onsdag skal vi besøke 

Alfheim Aktivitetshus hvor de har flere sommeraktiviteter som vi kan være med 

på. Vi reiser hjem med hurtigbåten kl 16.00 til Harstad på onsdag. 

Turen passer for alle og koster kr 1500,-. 

 

Torsdag 7.juli 10.00 – 14.30 Teaterlek og dans på Ungdommens hus 

Vi treffes igjen på ungdommens hus. I dag skal vi holde på med teaterlek og 

dans. Vi skal bevege oss, ha det moro, danse og kose oss. 

Aktiviteten passer for alle og koster kr 75,-. Lunsj er inkludert. 

 

Tirsdag 12.juli kl 10.00 – 14.30 Skattejakt i byen - Ungdommens hus 

Vi går på skattejakt i vår egen by. Harstad har mange fine plasser å besøke. I 

dag skal vi ut å se hva som skjer og gjerne ta noen bilder. Vi skal spise lunsj 

sammen og kose oss. Har noen lyst til å male eller tegne så gjør de det. 

Aktiviteten passer for alle og koster kr 75,-. Lunsj er inkludert. 

 

Onsdag 13.juli kl 09.00 – 18.00 Polar Park 

Vi besøker Polar Park i Bardu. Der blir det muligheter for å være med på 

foringsrunden for å se på dyrene. Vi skal ta bilder, kose oss og så skal vi grille. 

Avgang og tidspunkt for oppmøte blir utifra hvem som melder seg på. Evensen 

buss blir å stå for transporten.  

Turen passer for alle og koster kr 400,-. Grillmat tar den enkelte med. 
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Torsdag 14.juli 11.00 – 14.00 Tur til TV-Tårnet og gapahuken 

Vi kjører eller går opp til TV-Tårnet hvor vi skal grille, kose oss og nyte utsikten.  

Ta med deg grillmat og drikke. Ved TV-Tårnet er det en fin gapahuk med 

platting, bord og stoler. Dette er en plass med flott utsikt over byen så om du 

har lyst til å ta noen fine bilder ta med deg fotoapparatet ditt.  

Turen passer for alle og er gratis. 

 

Tirsdag 19.juli 10.00 – 14.30 Vi møtes på Ungdommens hus for aktivitet 

Om været blir bra så tar vi bussen ut til Trondenes Historiske senter og går stien 

langs sjøen. Vi avslutter med kafebesøk på senteret. Alle møter på 

Ungdommens hus for nærmere avtale. 

Turen passer for alle og koster kr 100,- som inkluderer bussreise til senteret 

samt lunsj. 

 

Onsdag 20.juli 11.00 – 14.00 Tur til Gangsåstoppen 

Vi går opp til Gangsåstoppen og gapahuken der. På Gangsåstoppen er det 

nydelig utsikt over byen. Ta med deg matpakke og drikke. Trenger du transport 

så gir du beskjed om det.  

Turen er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 

Torsdag 21.juli 10.00 – 14.30 Vi møtes på Ungdommens hus for avslutning av 

Sommer Sammen. 

Da er siste dag kommet for Sommer Sammen. Vi samles på Ungdommens hus 

for kaffekos, kaker og sosialt samvær. Vi ser på bilder som er tatt igjennom 

sommeren og mimrer litt.  

Aktiviteten er gratis og passer for alle. 
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For mer informasjon og påmelding kontakt 

Anne-Grete Roulund tlf 77 02 62 58 eller på 

mobil 472 76 991 

E-post: anne.roulund@harstad.kommune.no 

Påmeldingsfristen er 8.juni 2016 
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