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Sommeropplevelser i Sarpsborg
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Sarpsborg er full av aktiviteter for liten og stor. Denne brosjyren gir deg smakebiter av 
 artige aktiviteter som skjer i løpet av sommeren i byen vår; Ferieklubb, Olavsfestivalen, 
Sarpsborg kulturskole, Bedemarten, Inspiria og “Sommerles” på bibliotekene! 

Kalender for sommeren 2018

Dato Hva Hvor Les mer

Ferieklubb fellesinfo Hafslund, Hornnes og Hannestad side 3

25. juni - 29. juni Ferieklubb UKE 26 Hafslund, Hornnes og Hannestad side 4

02. juli - 06. juli Ferieklubb UKE 27 Hafslund, Hornnes og Hannestad side 5

Hele sommeren Tilbud/åpningstider og SOMMERLES Sarpsborg-bibliotekene side 6-7

Hele sommer Inspiria Inspiria science senter side 8

17. - 20. august Inspiria/Inspirius Inspiria science senter side 9

16. - 19. august Bedemarten ungdomsfestival 2018 Navestad banen side 10

Fritidsklubber i Sarpsborg side 11

Kontaktinfo Sarpsborg kommune side 12



Ferieklubb
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Ferieklubbens viktigste  oppgave er å gi et 
godt og variert tilbud, og å ta godt vare på 
alle barna! Det er derfor veldig viktig at vi 
får beskjed, ved  påmeldingen, om barnet har 
en  sykdom, allergi e.l. som gjør at han/hun 
trenger spesielt tilsyn eller oppfølging. 
Åpningstider er kl. 08.00 - kl.16.00.
Fredagene er vi tilbake fra Tusenfryd  
ca. kl. 17.00. 
Husk å ta med mat og drikke hver dag. 
Lurer du på noe, send epost til:  
mers@sarpsborg.com

Påmeldingen fra 22. mai - 24. juni.  
Påmeldingen er  bindende og det er begrenset  
antall plasser (maks 40 barn pr. gruppe pr. uke). 

PRIS: kr. 1000,-. Du må bestille og betale plass på 
www.ticketco.no. Ingen pengerefusjon etter kjøp!

Påmelding skjer via kjøp av plassen på TicketCo. 
Husk: barnets navn, adresse, alder/skole-klasse, 
epost og mobilnummer ved bestilling. 

Mer informasjon om hva som skjer gjennom hele 
uka, blir  gitt første dagen. Du kan også kontakte 
Merete Søraa på tlf: 479 73 636

Tid: Uke 26 og 27 
(25. juni - 29. juni og 2. juli - 6. juli)
Bindende påmelding fra: 22. mai
Pris: Kr. 1000,-



Ferieklubb - PROGRAM uke 26 

Fremmøte på  Hornnes skole mellom  
kl. 08:00 og 08:30 (senest!), alle dager.  
Ferieklubben er åpen fra kl. 08.00-16.00.  
Husk å ta med mat og drikke hver dag.

 
Mandag 25. juni
BLI KJENT DAG 

Tirsdag 26. juni
Dahl gård i Ørje.

Onsdag 27. juni
Kino, felles alle basene.

Torsdag 28.juni
Grilling på Vetatoppen. 

Fredag 29. juni
En dag fylt med fart og spenning på TUSENFRYD! 

NB: Oppmøte senest 08.30.
Husk matpakke og lommepenger (det er ikke lov  
å bade). Vi er hjemme igjen ca kl. 17.00.  
Tusenfrydreisen er felles for alle basene!

Fremmøte på Hafslund fritidsklubb “HUSET” og 
Hannestad fritidsklubb (DER hvor du har meldt deg 
på) mellom kl. 08:00 og 08:30 (senest!), alle dager.  
Ferieklubben er åpen fra kl. 08.00-16.00.  
Husk å ta med mat og drikke hver dag.

Mandag 25. juni
BLI KJENT DAG 

Tirsdag 26. juni  
Roald Amundsens Minde, natursti og grilling.

Onsdag 27. juni
Kino, felles alle basene.

Torsdag 28.juni  
Bowling/Lazerworld i Torsbekkdalen.

Fredag 29. juni 
En dag fylt med fart og spenning på TUSENFRYD! 

NB: Oppmøte senest 08.30.
Husk matpakke og lommepenger (det er ikke lov  
å bade). Vi er hjemme igjen ca kl. 17.00.  
Tusenfrydreisen er felles for alle basene!

PROGRAM: Mini junior: Hornnes skole 
(1. - 4. trinn)  

PROGRAM: Junior: Hafslund og  
Hannestad fritidsklubb  (4. - 7. trinn) 

4



Ferieklubb - PROGRAM uke 27 

PROGRAM: Mini junior: Hafslund og  
Hannestad fritidsklubb (1. - 4. trinn)  

PROGRAM: Junior: Hornnes fritidsklubb 
                   (4. - 7. trinn)
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Fremmøte på  Hafslund og Hannestad fritidsklub-
ber mellom kl. 08:00 og 08:30 (senest!), alle dager.  
Ferieklubben er åpen fra kl. 08.00-16.00.  
Husk å ta med mat og drikke hver dag.

Mandag 2. juli
BLI KJENT DAG 

Tirsdag 3. juli
Dahl gård i Ørje.

Onsdag 4. juli
Kino, felles alle basene.

Torsdag 5.juli
Grilling på Vetatoppen. 

Fredag 6. juli
En dag fylt med fart og spenning på TUSENFRYD! 

NB: Oppmøte senest 08.30.
Husk matpakke og lommepenger (det er ikke lov  
å bade). Vi er hjemme igjen ca kl. 17.00.  
Tusenfrydreisen er felles for alle basene!

Fremmøte på Hornnes fritidsklubb mellom  
kl. 08:00 og 08:30 (senest!), alle dager.  
Ferieklubben er åpen fra kl. 08.00-16.00.  
Husk å ta med mat og drikke hver dag.

Mandag 2. juli
BLI KJENT DAG 

Tirsdag 3. juli  
Roald Amundsens Minde, natursti og grilling.

Onsdag 4. juli
Kino, felles alle basene.

Torsdag 5.juli  
Bowling/Lazerworld i Torsbekkdalen.

Fredag 6. juli 
En dag fylt med fart og spenning på TUSENFRYD! 

NB: Oppmøte senest 08.30.
Husk matpakke og lommepenger (det er ikke lov  
å bade). Vi er hjemme igjen ca kl. 17.00.  
Tusenfrydreisen er felles for alle basene!
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Mer info: www.sarpsborg.com/bibliotek
Twitter: http://twitter.com/sarpbib
Instagram: http://instagram.com/sarpbib
Facebook: www.facebook/sarpsborgbibliotek

Sarpsborg-bibliotekene
Liker du å lese? Hører du på lydbøker? Elsker 
å se film? Trenger du et sted å treffe venner? 
Finne på noe å gjøre?
- Da har du bruk for biblioteket! 

Vi har bøker, blader, lydbøker, musikk og 
DVD - for enhver smak.
Her kan du være alene eller treffe venner, 
surfe på internett, chatte og spille.
Og det er helt gratis!

Meråpent bibliotek:
Alle over 15 år kan tegne avtale og få 
adgang til Hovedbiblioteket alle dager  
mellom kl. 07.00 – 22.00.

Åpningstider i skolens sommerferie: 

Sarpsborg hovedbibliotek (sentrum) 
Sandesundsveien 13, tlf: 69 11 60 70

Hovedbiblioteket har vanlige åpningstider  
bortsett fra i perioden 24. juni til 6. august:
 mandag:  10.00 – 19.00
 tirsdag-fredag:   10.00 – 15.00
 lørdag:     stengt

Skjeberg bibliotek (Skjeberg administrasjonsbygg)  
tlf: 69 11 64 78
Stengt fra 2. - 27. juli.

Tune bibliotek (Grålum) 
Vesterheimvn. 2, tlf: 69 11 68 70 
Stengt fra 2. - 27. juli. 
 



«SOMMERLES» i Sarpsborg bibliotek 

Tid: 1. juni - 31. august
Sted: Bibliotekene i Sarpsborg

For: Alle fra 1. - 7. klasse. Pris: Gratis
Mer informasjon: kontakt bibliotekene og  
nettsiden vår
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Lørdag 18. august feirer vi  
Sommerles-deltakerne på torget.  
Sarpsborgmarken og mye folk på torget. 
Opprop og premieutdeling. 
Is til de deltakerne som melder seg på  
festen. 
 
Deltakerne kan følge hverandre, sjekke  
poengsum og nivå og se hvilke bøker som er lest og 
hva de andre syns om bøkene.
Både i spillet og på bibliotekavdelingene vil vi 
telle og vise antall bøker dere i Sarpsborg har lest 
underveis.

Du kan være med på Sommerles uten å 
spille. 

Du kan delta ved bare å registrere de bøkene du 
har lest og lyttet til. Du får likevel premier  
underveis og er med i trekningen av de premiene 
som deles ut på Sommerles-festen. 

Velkommen på biblioteket.  
Vi har stort utvalg av bøker og lydbøker.  
Du får hjelp. Du velger. Du låner. 

Sommerferien er tiden for å kose seg! 
Kose deg med en god bok kan du gjøre
nesten alltid og overalt:
• les selv
• få noen til å lese for deg
• lytt til en lydbok

Liker du både å lese og å spille?  
Svaret er sommerles.no!

«SOMMERLES 2018» er både lesing,  
konkurranse og spill på en gang.
Du registrerer deg på nett og samler poeng. 
Les bøker, få kule premier, prøv det nye 
spillet og les Sommerles-fortellingen til  
Marit Moen Holsve.
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INSPIRIA 
science center

Alle elever i Sarpsborg harskoleprogram på 
vitensenteret helefem ganger fra 2. til 9. 
trinn. Medvåre dyktige pedagoger får du en
litt annerledes skoledag der alt erforankret i 
både læreplan ogkompetansemål.  
I tillegg har du detmoro mens du lærer!

Visste du at INSPIRIA også er et
opplevelsessenter med fullspekket program 
for hele familien i helgerog ferier?  
Og har en aktivitetsparksom er åpen hele 
tiden?

Hva kan du oppleve på INSPIRIA?

INSPIRIA science center er et opplevelsessenter
som handler om kunnskap. Utforsk over 70
interaktive installasjoner, bli med på spennende
AktivitetsLab og ScienceAktivitet, test Gyro
Xtreme astronautsimulator, opplev science show
og en reise i verdensrommet i vårt spektakulære
planetarium! Og ikke minst prøv vår nye flotte
aktivitetspark (vi låner ut sykkelutstyr). 
 
Se inspiria.no/program eller inspiria.no/hvaskjer 
for å se hva som skjer hos oss!
 
PS: Hjerneføde får du i vår SCIENCE CAFE og kule 
gaver i science butikken LOGIA.

Sykleglededager 16. og 17. juni

Denne helgen blir det sykleglede og aktivtetsglede
for liten og stor, både ute i den flotte sykkelbanen
vår og innendørs! Ta med din egen sykkel eller lån
av oss (sparkesykkel, BMX, fatbike, enhjuling,
løpesykkel, trehjulssykkel og tohjulinger i alle
størrelser). Og prøv ulike elsykler på egen bane.
Det blir spennende
familieaktiviteter og
underholdning, og på lørdag
kommer selveste Eirik Ulltang
som er rangert som nr 11 i
verden i grenen biketrial!
Opplev et sykkelshow som tar
pusten fra deg!

Tid: Åpent i hele skolens ferie kl. 11-16
Sted: INSPIRIA science center på Grålum

@inspiriasc
#moromedmening #naturfagROCKER
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Eksperimenter, vennskap og sommermoro

INSPIRIUS er vår egen ”ferieskole” for deg som går
i 2.-5. klasse. Her får du morsomme dager fylt
med undring, nysgjerrighet, utforskertrang og
spennende aktiviteter både ute og inne! 

Vi samarbeider med Borregaard og NITO som
ønsker å stimulere barn og unge til økt interesse
og kunnskap om matematikk, naturfag og
teknologi. (Medlemmer av NITO og ansatte hos 
Borregaard får rabatt på INSPIRIUS.)
 

Pris kr.1500,-

Inkludert i prisen er tre dager med lunsj, frukt og
grønt, inngang til utstillingene, materiell til
eksperimenter, planetariumsvisning og
utendørsaktiviteter. Du får også en kul INSPIRIUS
t-shirt og et gavekort på inngang for en familie på
fire (total verdi kr.500,-).

I sommerferien:
26.- 28. juni (uke 26)
3.- 5. juli (uke 27)
14.- 16. august (uke 33)

Tid: Tirsdag - torsdag uke 26, 27 og 33
Sted: INSPIRIA science center på Grålum

Påmelding: inspiria.no/INSPIRIUS

SOMMERklubb
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BEDEMARTEN 
UNGDOMSFESTIVAL 2018
Bedemarten ungdomsfestival starter torsdag 
16.august. Det blir underholdning av nasjonale 
og lokale artister, konkurranser, premier.  
Vi vil ha fokus på kampen mot MOBBING  
gjennom vårt antimobbeprosjekt «Hvorfor?»  
Rusfritt ungdomsarrangement med  
GRATIS inngang.

Tid: Torsdag 16. august kl. 18:00 - 22:00
Sted: Navestadbanen Bede
GRATIS  INNGANG!

www.bedemarten.no
www.facebook.com/bedemarten

FOTBALLCUP
I tillegg arrangerer “Trollklubben” fotballcup fra 
lørdag 18.08.18 - søndag 19.08.18.  
Påmelding til Navestad Idrettsforening:  
www.navestadif.no

 



7Alle våre fritidsklubber åpner igjen etter sommerferien i uke 34, da er vi klare for mange  
nye opplevelser og sprell. Se åpningstider og annen informasjon på www.sarpsborg.com

FRITIDSKLUBBER I SARPSBORG KOMMUNE



Sarpsborg kommune
Servicetorget: 69 10 80 00 

www.sarpsborg.com


