
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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!  

I brosjyren kan du lese program for dagene og om 

forskjellige aktiviteter du kan velge mellom. 

 

Påmelding på 

https://www.haugesund.kommune.no/barnerbra 

Det koster 600 kroner (550  for søsken).  Se punkt 

om støtteordning. 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! 

Festivalledelsen og Barnas Råd, fesitvaldeltakeres 

egen arbeidsgruppe, 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 

  

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

2. VELG GRUPPE OG REGISTRER DEG FRA 5. SEPT. TIL 30.SEPTEMBER HER: 

www.haugesund.kommune.no/barnerbra 

3. GLED DEG TIL EN FANTASTISK UKE! 

 

https://www.haugesund.kommune.no/barnerbra


AKTIVITETER – VERKSTED 

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! 

 

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 

 

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.  

4. BARNAS KJØKKEN 3.-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! 

 

5. KREATIVT VERKSTED1.-7.trinn 

Dette kan bli mange spennende ting! Her skal du få 

bruke hendene dine til å skape noe som både blir 

spennende og fint.  

6. FOTBALLSKOLE 1.-7.trinn 

I samarbeid med SK Vard, Vardmodellen og ungdom fra 

festivalen inviterer vi deg på fotballskole. Etter at du har 

møtt opp til morgenshow  er det ut på fotballbanene 

for trening… 

 

7. HIP HOP DANS 1.-7.trinn 

Vi har dansesal med speil, mega lydanlegg og flinke 

instruktører: Vi øver inn danser og kanskje kan vi opptre 

for de andre?  

8. GAMING & LAN 4.-7.trinn 

Dataspill er spennende og fengende. Og hvordan virker 

en datamaskin som du spiller med? Hvordan setter vi 

sammen utstyret. Her blir det både mekking og spilling! 

9. VILLMARKSTUR 4.-7.trinn  

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

skog, fjell og på vann! Her skal du oppleve hvordan man 

kan ha det gøy og trygt ute i naturen.’ 

 

10. KASSABIL 3.- 7. trinn  

Her skal det produseres biler verden aldri har sett. 

Kassabilene blir bygget fra bunnen og gjøres klare til 

race… 

 

 

11. SKATING & PARKOUR 1.-7.trinn  

Lær deg å stå på skateboard & kanskje prøve deg på 

noen triks! Både for nybegynnere & erfarne!  

Parkour 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, 1. - 7. trinn  

 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. BARN ER BRA REDAKSJONEN 5.-7.trinn  

Har du lyst til å være journalist? Skrive og prate? 

I år lager vi nettavis, nett-tv, podcast og radio sammen 

med Radio 102 

14. KUNST OG KULTUR 1.-7.trinn 

Haugesund er en by med kunstnere og kunstverksted, 

Norges kuleste bibliotek, billedgalleri og museum og 

flott kino. Vil du bli bedre kjent med dette? Lage ditt 

eget kunstverk, finne en spennende bok å lese, se en 

spennende film på kino og ta en prat med en ekte 

kunstner? Bli med! 

15. FISKE OG FRILUFT 1.-7. trinn  

Her går turenen langs Kvalaelven, Tornesvannet og til 

havet. Her får du oppleve friluftsliv i nærmiljøet og i 

nærheten til vann og sjø! 

16. SING AND SONG WRITER 4.-7.trinn  

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. 

17. ALLIDRETT 1-7.trinn  

Her vil du få bli med på forskjellige idrettsgrener og se 

hva du synes er gøy og hva du får best til. Aktivitet ute 

og inne. 

 

18. KUNST OG DESIGN 5.- 7. KLASSE  

Liker du redesign, gjenbruk og å være kreativ? Her lærer 

du litt om hvordan du kan lage nytt av brukt, om 

økologiske klær og klesproduksjon. Det blir jakt etter 

glemte skatter, og kanskje en moteoppvisning til slutt 



19. ANIMASJONSVERKSTED 3.- 7. trinn 

Vi lager morsomme og spennende animasjonsfilmer på 

nettbrett. Enkelt og kjempegøy! 

20. REDD BARNA 1.-7.trinn  

Vi bygger en bedre verden for og med barn, sier Redd 

Barna. Vil du jobbe med saken? 

I Norge og verden rundt jobber vi for å sikre at barn er 

trygge og friske. Vi brenner for en verden der alle barn 

overlever, lærer og er trygge. En verden hvor hvert barn 

kan bli den de ønsker å være. Barn er bra! tar saken. 

 

21. DETEKTIVENE 1.-7.trinn  

Vi skal løse mysterier og finne ut av saker og ting. Ut for 

å lete, inn for å undersøker og i det hele tatt gjøre 

spennende saker og ting! 

 

22. PÅ GLATTISEN 2.- 7. KLASSE  

Vi bruker Haugesund Ishall! Her lærer du å gå på 

skøyter, spille ishockey, leke og ha det gøy på isen. Ta 

med egne skøyter og hjelm 

 

 

23. DIAKONI- OG MILJØPATRULJEN 3.- 7. KLASSE 

Diakoni handler blant annet om å hjelpe. Vi tar vare på 

hverandre og naturen rundt oss. På festivalen er vi også 

miljøagenter og arbeider med oppgaver som er bra for 

miljøet. Vi skal opptre med sang og drama på 

Haraldsvang omsorgssenter. Vi arrangerer leker og 

konkurranser på festivalen. Blir du med? 

 

24. SKATTKAMMERET 1.- 7. KLASSE  

Kirkens Bymisjon har samlet mange skatter som du og 

andre kan låne! Her kan du få prøve deg på ulike 

aktiviteter som dere finner i Skattkammeret, og få  

minikurs i noe du ikke kunne fra før! Samtidig får du 

være ambassadør for årets TV-aksjon, som skal samle 

inn penger til Kirkens Bymisjons arbeid mot utenforskap 

blant barn og voksne 

25. FESTIVALBAKERIET 4.- 7. KLASSE  

Hele festivalen baker! I hvert fall denne gruppa, så får 

hele festivalen smake… Menyen blir sjokoladekjeks, 

gulrotkake, risboller, sjokoladekake, lapper, kråkeboller 

og pizzasnurrer. 

26. LYD OG LYS 4.-7.trinn 

Er du den nye teknikeren i Barn er bra! som skal styre 

lyd og lys om noen år? Da kan du bli med her for å lære 

og delta i styringen av det som skal skje i showene… 

 

Internasjonalt verksted 

Vi har venner i verden og i vårt eget kreative 

internasjonale verksted kan du få lag saker og ting og bli 

kjent med folk fra andre steder i verden… Dette er i 

samarbeid med Strømmestiftelsen og Hald 

Internasjonale senter. 

 

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 i Turnhallen mandag 

10. oktober kl. 09.00 

DAGSPROGRAM MANDAG-FREDAG  

09:45 Oppmøte (09.00 mandag) 

10:00 Morgenshow, åpent for publikum 

10:30 Deltakelse på gruppeaktiviteter  

12:00 Pause og mat. Husk niste!  

12:30 Aktiviteter fortsetter 

14:00 Ettermiddagsshow, åpent for publikum   

NB! Fredag starter avslutningsshowet kl.13! 

14:30 Slutt 



 

PÅMELDING  

Bindende påmelding via 

www.haugesund.kommune.no/barnerbra innen 

30.september. 

Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet!  

PÅMELDINGSSTART: 5. 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 52809500 

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 

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 

Redd Barna 



 


