
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi gleder oss til en  

super festival på  

fem forskjellige steder 

i Haugesund til høsten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding fra 6.september! 



Kjære alle barn i 

Haugesund og omegn!  

Vi gleder oss til å lage verdens beste Barn er 

bra!-festival sammen med deg. For det er sånn 

det er. Festivalen er for, av og med alle barn! Vi 

voksne skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli 

kjempekjekt. Dette er en viktig festival. Fordi 

dere som barn har så mye bra saker og ting dere 

gjør, tenker på og gir oss alle. På festivalen skal 

vi gjøre viktige ting alle sammen på en gang, og i 

forskjellige aktiviteter og alle sammen hver for 

seg. 

Alle barn fra 1.-7.klasse inviteres til å delta på 

barnas egen festival, Barn er bra! Festivalen 

samles i år på litt forskjellige steder. I Rossabø 

kirke, Skåredalen kulturhus, Vår Frelsers 

menighetshus, Bleikemyr bydelshus og i Udland 

kirke.  En festival, men vi samles på forskjellige 

steder for å ikke være så mange i samme rom… 

I brosjyren kan du lese program for dagene og 

om forskjellige aktiviteter du kan velge mellom 

og hvor du har lyst til å være under festivalen. 

Da må du både se på hvilken aktivitet du ønsker 

og hvor den finnes. Påmelding på 

https://www.haugesund.kommune.no/barnerbra. Det koster 600 kroner (550  for søsken).  Samtidig opplyser vi om 

støtteordninger for de som ikke kan betale. Om du har spørsmål så ta kontakt. Se siste side. Velkommen! 

Vi har mange ungdommer og voksne som skal sørge for at du er trygg og har det bra på festivalen. Om det er noe 

spesielt du tenker at vi må hjelpe til med kan vi få til dette også. Er det noen av dere som lurer på om dere har penger 

nok til å delta, så vil vi gjerne høre fra deg. Alle barn skal få muligheten til å delta på Barn er bra! 

Håper å se deg på festival. Les brosjyren her, så finner du ut mer om både det ene og det andre. 

Vennlig hilsen festivalsjefen 

Tom Landås 

 

Hei, vi er Barnas Råd! 

…det er vi som er med og bestemmer på festivalen! 

Vi har planlagt festivalen sammen med de voksne helt fra vi ble valgt til å være Barnas Råd på festivalen i fjor. 

Dette er verdens beste festival for barn. Vår egen festival. 

Vi gleder oss veldig til en høstferie med festival og håper at du også blir med! 

Barnas Råd 

 



AKTIVITETER – VERKSTED 

Nb! Om det ikke melder seg nok antall  deltakere til 

oppsatt aktivitet kan det være at aktivitet blir samlet 

og flyttes til en arena. 
1. FØRSTEKLASSEKLUBBEN 

Et helt spesielt tilbud til deg som akkurat har begynt i 1. 

klasse og som vil være med på Barn er bra! Mye 

spennende skal skje, og vi røper ikke mer enn at det blir 

et trygt sted å være for festivalens yngste deltakere! 

1.A FØRSTEKLASSEKLUBBEN 1. trinn, -Udland kirke 

1.B FØRSTEKLASSEKLUBB 1.trinn – Vår Frelsers 

menighetshus 

1.C FØRSTEKLASSEKLUBBEN 1. trinn – Rossabø kirke 

1.D FØRSTEKLASSEKLUBBEN 1. trinn – Skåredalen 

skole 

2. BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn 

Her skal det bli sceneshow hele uken lang. Vil du lede 

programmet, synge, danse, underholde og spille i Barn 

er bra!-orkesteret? Da er dette plassen for deg. 

2.A - BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn - Udland kirke 

2.B  BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn -Vår frelsers 

menighetshus 

2. C BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn -Rossabø kirke 

2. D BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn - Skåredalen 

kulturhus 

2. E BARN ER BRA-SCENEN! 1.-7.trinn - Bleikemyr 

bydelshus  

3. LEGOUNIVERS 1-7. trinn 

Her kan du kose deg med legoklosser hele dagen. 

Utrolig hva du kan få til å bygge. Vi bygger, jobber og 

leker.  

3.A LEGOUNIVERS 1.-7.trinn -Udland kirke 

3.B LEGOUNIVERS 1.-7.trinn – Vår frelsers 

menighetshus 

3.C LEGOUNIVERS 1.-7.trinn – Rossabø kirke 

3.D LEGOUNIVERS 1.-7.trinn – Skåredalen kulturhus 

3.E LEGOUNIVERS 1.-7.trinn – Bleikemyr bydelshus  

4. BARNAS KJØKKEN 1-7.trinn 

Det er gøy å lage mat! Og mat skal deles. Vil du være 

med på festivalens eget kjøkken er dette stedet for deg! 

4.A - BARNAS KJØKKEN 1-7.trinn -  Udland kirke 

4.C BARNAS KJØKKEN 1-7.trinn - Rossabø kirke 

4.D BARNAS KJØKKEN 1-7.trinn - Skåredalen kulturhus 

4.E BARNAS KJØKKEN 1-7.trinn - Bleikemyr bydelshus 

 

5. KREATIVT VERKSTED 

Dette kan bli mange spennende ting! Her skal du få 

bruke hendene dine til å skape noe som både blir 

spennende og fint. Vært festivalsted vil altså ha et 

formingsrom hvor du kan lage spennende saker og 

ting… 

 

5.A KREATIVT VERKSTED- Udland kirke 

5.B KREATIVT VERKSTED- Vår frelsers menighetshus 

5.C KREATIVT VERKSTED - Rossabø kirke 

5.D KREATIVT VERKSTED - Skåredalen kulturhus 

 

6. FOTBALLSKOLE 

I samarbeid med SK Vard, Vardmodellen og ungdom fra 

festivalen inviterer vi deg på fotballskole. Etter at du har 

møtt opp på festivalstedet du velger å delta, er det ut 

på fotballbanene for trening… 

6.A FOTBALLSKOLE – Udland kirke 

6. B FOTBALLSKOLE - Vår frelsers menighetshus 

6. C FOTBALLSKOLE - Rossabø kirke 

6. D FOTBALLSKOLE - Skåredalen kulturhus 

6. E FOTBALLSKOLE - Bleikemyr bydelshus 

7. HIP HOP DANS 1.-7.trinn -Bleikemyr bydelshus 

Vi har dansesal med speil, mega lydanlegg og flinke 

instruktører: Vi øver inn danser og kanskje kan vi opptre 

for de andre?  

FESTIVALEN PÅ 1-2-3 
1.BESTEM DEG FOR Å BLI MED PÅ VERDENS BESTE FESTIVAL! 

2. VELG GRUPPE OG REGISTRER PÅ www.haugesund.kommune.no/barnerbra  

FRA 6. SEPT. TIL 30.SEPTEMBER. 

Ps! Gruppevalget ditt avgjør også hvilket lokale du skal være deltaker i. 

3. GLED DEG TIL EN FANTASTISK UKE! 

 



8. BAND BLEIKEMYR 4.-7.trinn - Bleikemyr bydelshus 

Våre flotte øvingsrom for band er tilgjengelige for unge 

musikere under festivalen. Her bør du spille et 

instrument allerede.   

9. TURGRUPPE 4.-7.trinn -Bleikemyr bydelshus 

 I vårt flotte nærområde er det mange fine turer, både i 

skog, fjell og på vann! 

10. . KASSABIL 3.- 7. trinn -  Bleikemyr bydelshus 

Her skal det produseres biler verden aldri har sett. 

Kassabilene på Bleikemyr blir bygget fra bunnen og 

gjøres klare til race… 

 

11. SKATING & PARKOUR 1.-7.trinn – Vår Frelsers 

menighetshus/skateparken/byen 

Skate Party med Martin Mentzoni! Det blir full rulle når 

Mentzoni skal ta dere med på Skateboard! Lær deg å 

stå på skateboard & kanskje prøve deg på noen triks! 

Både for nybegynnere & erfarne!  

Parkour med Luke Cambridge er seriøs leking. Man 
bruker hele kroppen for å bevege seg gjennom all slags 
miljø på mange forskjellige måter. Vi begynner på 
bakken og har fokus på basic teknikker og flyt, ikke 
avanserte triks! 

12. SPEIDERLEIR på Rådhusplassen, 1. - 7. trinn Vår 

Frelsers menighetshus  

KFUK- KFUM-speiderne i Haugesund inviterer til en uke 

på speiderleir under Barn er bra! - festivalen hvor du 

kan boltre deg i speideraktiviteter. Med eller uten 

speidererfaring får du oppleve en uke med leirliv i 

urbane omgivelser.  

Bli med hvis du synes det høres spennende ut å være 

ute med bål, skattejakt og friluftsliv. 

 

13 GYM HELE DAGEN 1-4.trinn- Rossabø kirke 

Her vil du få bli med på forskjellige aktiviteter og 

forsøke forskjellig sport og aktivitet. 

 

14. BARN ER BRA REDAKSJONEN 5.-7.trinn -Udland 

kirke og litt rundt omkring 

I år skal det lages veggaviser, flygeblader, TV-sendinger 

og radioprogram. I samarbeid med Radio 102 og TV 

Haugaland. 

15. KUNST MED KAROLINE - Workshop for 4.-7.trinn -

Udland kirke 

Et se, snakke- og skriveverksted. For deg som lar deg 

inspirere av kunst, tenker over livet, og får blyanten til å 



skrive selv.  Workshopen blir i utstillingen Sinus i minus, 

med keramisk kunsthåndverk.  

I løpet av uka vil vi invitere besteforeldre, eller andre vi 

bryr oss om, til å være sammen med oss. 

Kunsthåndverkeren Karoline Emmerhoff vil lede denne 

workshopen. 

16. FISKE OG FRILUFT 1.-7. trinn – Udland kirke 

Her går turenen langs Kvalaelven, Tornesvannet og til 

havet. Her får du oppleve friluftsliv i nærmiljøet og i 

nærheten til vann og sjø! 

17. SING AND SONG WRITER 4.-7.trinn – Udland kirke 

Liker du sang og musikk? …og kanskje aller helst å både 

skrive sanger og synge dem. Her kan du få god hjelp, 

øvelse og tips til hvordan du skal gjøre det. 

18. GYM HELE DAGEN 1-7.trinn – Skåredalen kulturhus 

Her vil du få bli med på forskjellige aktiviteter og 

forsøke forskjellig sport og aktivitet. 

19.ROCKEBAND 5.-7.trinn – Skåredalen kulturhus 

Vi starter opp et rockeband! Her kan man være alt fra 

nybegynner til viderekommende. 

 

 

20. ANIMASJONSVERKSTED 3.- 7. trinn. Bleikemyr 

bydelshus 

Vi lager morsomme og spennende animasjonsfilmer på 

nettbrett. Enkelt og kjempegøy! 

 

Den gode kroken… 

 
På festivalstedene har vi satt av en krok for 

omsorgsmedarbeidere og diakoner. Vanlig folk som 

ønsker å gi trøst, fellesskap og glede! Der vil du alltid 

være velkommen! 

 



REGISTRERING  

Registreringen skjer ved fremmøte på den plassen du 

fikk beskjed om etter at påmeldingen din ble godkjent, 

mandag 11. oktober kl. 09.00 

 

MANDAG-FREDAG  

09:45 Oppmøte 

10:00 Morgenshow/morgensamling på hver arena 

10:30 Deltakelse på gruppeaktiviteter  

12:00 Pause og mat. Husk niste!  

12:30 Aktiviteter fortsetter 

14:00 Ettermiddagsshow/ettermiddagssamling på 

hver arena  

14:30 Slutt 

Obs! Fredag: Avslutningsshow fra Maritim Utescene 

 

PÅMELDING  

Bindende påmelding via 

www.haugesund.kommune.no/barnerbra innen 

30.september. 

Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet! 

PÅMELDINGSSTART: 6. september kl. 17.00! 

Du deltar på en og samme aktivitet hele uken. Alle får 

tilsendt e-post om hvilken aktivitet de skal delta på og 

med praktisk informasjon om festivalen. Meld deg på 

tidlig – og innen fristen! Aktiviteter som er fulle, 

forsvinner som valgalternativ på nettsiden. For info om 

påmelding, ring  

PRIS  

Kr. 600,- for hele uken (søsken: 550,- pr søsken). 

Inkludert: Barn er bra! t-skjorte, og aktuelt materiell for 

aktivitetene. Betales med kort ved påmelding. Ønskes 

faktura tilsendt, koster det kr. 50,- ekstra. Kontakt 

tl766@kirken.no ved behov for økonomisk støtte. 



BEHOV FOR 

TILRETTELEGGING?  

Vi ønsker at alle barn skal få mulighet til å bli med på 

festivalen. Ta kontakt med soknediakon Jorunn 

Kringeland Thorsen, 404 70 853, dersom ditt barn har 

spesielle behov for tilrettelegging, eller du har 

informasjon om ditt barn som kan være nyttig å ha for 

lederne. 

KLÆR  

Alle som deltar på idretts- og friluftsaktiviteter må ha 

med seg ekstra klesskift. Husk å kle deg etter været! 

Gjenglemt tøy blir lagt på de forskjellige arenaene. Etter 

festivalslutt blir tøyet merket  ”Barn er bra!” og tatt 

med til Udland kirke. Det er lurt å merke tøyet ditt slik 

at det blir lettere å få tøyet tilbake 

MAT  

Ta med niste og drikke alle dager på festivalen! Uten 

mat og drikke, duger helten ikke! 

 

BRUK AV BILDER  

I løpet av festivalen vil det bli tatt bilder til bruk i 

festivalavisa og til nettsidene: 

www.haugesund.kommune.no/barnerbra, 

kirken.no/haugesund og haugesund.kommune.no. 

Pressen har tilgang til festivalområdet. Ved påmelding 

blir det bedt om tillatelse til bruk av bilder av barna. Ta 

kontakt med informasjonsansvarlig Tom Landås, 

93415416, hvis du har spørsmål. 

 

 

LEDERNES TELEFONNUMMER:  

934 15 416 Tom Landås –Festivalsjef, 

informasjonsansvarlig og mediekontakt 

934 15 419 Bjørg Lund - Lederansvarlig 

903 62 399 Sverre Wathne, internasjonalt arbeid på 

festivalen 

404 70 853 Jorunn Kringeland Thorsen - 

Tilrettelegging - særskilte behov 

982 42 077 Olav Hagen - Påmelding og registrering 

982 42 091 Kristin Huus - Økonomi 

404 15 553 Reidun Flaten Qvale - Voksenleder for 

Barnas råd 

997 81 313 Silje Olaussen - Logistikk- og utstyr 

 

KONTAKTINFORMASJON  

52 80 95 00 Den norske kirke i Haugesund 

Følg Barn er bra!- festivalen på Facebook! 

E-post post.haugesund@kirken.no Merk e-posten med 

”Barn er bra!-festivalen” 

 

Arrangør: 

Den norske kirke i Haugesund og Haugesund kommune  

Vi samarbeider også med: 

Haugesund KFUK-KFUM 

SK Vard/Vardmodellen 

Strømmestiftelsen 

Hald Internasjonale Senter  

Høgskulen på Vestlandet  

Haugesund bibliotek  

Radio 102 

HIM, Årabrot Miljøpark  

Flyktningetjenesten 

Haugesunds Avis 

Kirkens Bymisjon Haugalandet/Skattkammeret 

TVH 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


