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FERIEKLUBBEN
Ferieklubben tilbyr aktiviteter i alle skoleferiene. Her finner du programmet for
sommerferien 2021.
Påmelding gjøres på www.aktivigrorud.no - praktisk info og kalender for hele
sommeren finner du bakerst i denne brosjyren.
Vi håper at koronatiltakene ikke blir for strenge, slik at ferieaktivitetene kan
gjennomføres som planlagt. Vi har valgt å ikke sette opp Liseberg-turen og enkelte
andre aktiviteter som blir vanskelig å gjennomføre hvis det er mye smitte.
Det kan imidlertid hende at vi legger ut flere turer når sommeren nærmer seg hvis smittesituasjonen tillater det. Følg med på våre nettsider!
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Overnattingsturer
SOMMERLEIR PÅ KINSBAKKEN
Kinsbakken er Bydel Grorud sitt eget
feriested som i 70 år har blitt brukt som
feriekoloni for barn og unge. Kinsbakken
ligger mellom Stavern og Nevlunghavn, ca
2,5 times kjøring fra Oslo.
Huset ligger 15 meter fra vannet. Her har
vi 32 soveplasser, fire båter og mange
muligheter for bading, sjøliv, fisking, ballspill
og friluftsopplevelser.
På uteområdet er det trampoline,
fotballbane, bordtennisbord og
volleyballbane. I tillegg til aktiviteter
rundt Kinsbakken drar vi på utflukter
i nærområdet, som f.eks bowling,
bondegårdsbesøk, Høyt & lavt klatrepark,
Sommarland i Bø eller Badeland i Skien.
Det er plass til ca. 20 deltakere på hver tur.

Foto: Shuayb M. Yassin

Ungdomstur 28. juni - 2. juli
Alder: 8. - 10. trinn
Leder: Maria | tlf: 94 16 68 49

Juniortur 5. - 9. juli

Alder: 5. - 7. trinn
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14

Eldre ungdom 2. - 6. august
Alder: 16 - 20 år
Leder: Maria | tlf: 94 16 68 49

Pris: 400 kr (dekker reise, mat, opphold og aktiviteter)
Vi anbefaler å ha med litt lommepenger, maks 400 kr.
Pakkeliste deles ut på infomøte som avholdes i forkant.
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OPPLEVELSESTUR! I fjor hadde vi en fantastisk tur til Gaustatoppen.

I år planlegger vi en ny opplevelsesreise i norsk natur.
Kanskje blir det Lofoten, kanskje bestiger vi Norges høyeste fjell.

Ta kontakt om du har lyst til å være med på sommerens fineste tur!
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no

Liker du å gå på tur? Bli med på Stolpejakten i Groruddalen 2021!
Dette er et gratis og spennende tilbud for deg som vil få litt frisk
luft og bli bedre kjent med sine nærområder. Det er stolper man
kan registrere over hele Groruddalen, blant annet 15 stolper på
Romsås. Alle kan delta, alt er gratis, og alle kan vinne premier!
Last ned appen “Stolpejakten” og begynn i dag!
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Dagsturer

Foto: Tusenfryd

TUSENFRYD
9. august
Kjenn at det kiler i magen på SpinSpider, Thunder Coaster, Space Shot og Speed
Monster! Tusenfryd er Norges største fornøyelsespark, med over 30 spennende
attraksjoner, morsomme spill og en rekke butikker og spisesteder.
Parken er tilpasset alle aldersgrupper, deriblant berg- og dalbaner og karuseller,
tømmerrenne, radiobiler, lekestativer og mye mer.
Hvis det er fint vær drar vi til Badefryd, som har basseng og vannsklier.
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 09:00 - 18:00
Pris: 100 kr (inkluderer reise og inngangsbillett)
Ta med matpakke, drikke, litt lommepenger og badetøy hvis det er fint vær.
Leder: Amal | tlf: 41 60 83 55
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SYKKELTUR I GRORUDDALEN
11. august
Bli bedre kjent med Groruddalen! Vi drar på sykkeltur og blir kjent med alt det fine
dalen har å by på. Vi tar pauser underveis hvor vi griller og har aktiviteter. Hvis
været blir fint stikker vi selvfølgelig innom et av badestedene i Groruddalen - hvis
det blir veldig dårlig vær finner vi på noe annet!
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 11:00 - 15:00
Pris: Gratis!
Ta med sykkel, hjelm og drikkeflaske. Vi tar med mat og drikke.
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14

PAINTBALL
21. juni
Highjump Event ligger i Søndre Nordstrand og er stedet for deg som vil spille
paintball. Her har de 3 tøffe paintball-baner tilgjengelige for ulike typer oppsett.
Alder: 8. trinn - 3. VGS
Tid: 14:00 - 18:00
Pris: 100 kr (inkluderer reise og inngangsbillett)
Deltagere under 18 år må ha med skriftlig tillatelse fra foresatt.
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14

OSLO KLATREPARK
12. august
Vi drar til Oslo klatrepark ved Bånkall gård og tilbringer dagen i hinderløypa høyt
oppe mellom trærne. Løypene har forskjellige vanskelighetsgrader og består
av ulike hindre, nett, tunneler, balanse- og tauelementer. Med zip-lines seiler du
gjennom luften høyt over bakken!
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 11:00 - 18:00
Pris: 100 kr (inkluderer reise og inngangsbillett)
Ta med matpakke og drikke. Ha på gode sko, ikke sandaler/åpne sko eller sko med
glatte såler. Kle deg etter været, siden vi skal være utendørs hele dagen.
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14
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BØ SOMMARLAND
10. august
Bø sommarland er i europatoppen når det gjelder fart og spenning, et eldorado for
deg som vil ha det ekstra gøy i vannet. Den 26 meter høye supersklia “magasuget”,
berg- og dalbanen “mot i brøstet” og ikke minst verdens største kunstige
surfebølge “flow rider” er bare noen av vannaktivitetene du kan få adrenalinkick
av. Mellom slagene slapper vi av med sandvolleyball eller i det oppvarmede
boblebadet.
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 08:00 - 20:00
Pris: 100 kr (inkluderer reise og inngangsbillett)
Ta med badetøy, håndkle, to matpakker, drikke, solkrem, litt lommepenger og klær
som passer til været.
Du må kunne svømme minst 25 meter på dypt vann uten hjelpemidler for å være
med på turen.
Leder: Jeanette | tlf: 41 23 93 76

DRESINTUR
13. august
Vil du være med og sykle på nedlagte
togskinner? På Numedalsbanen i
Buskerud bruker vi dresiner (små vogner
som går på skinner) til å sykle mellom
Veggli og Rødberg. Vi leier dresiner og
hjelmer på Veggli vertshus og besøker
nedlagte togstasjoner, sykler over broer
og gjennom tunneler. Banen har ikke vært
i bruk siden 1989, så det er helt trygt!
Alder: 5. trinn* - 18 år
Tid: 10:00 - 20:00
Pris: 100 kr (inkluderer reise og leie av
dresin)
Ta gjerne med litt drikke og mat, men
vi har også med lunsj som vi spiser
sammen.
*Det er 13-årsgrense for å sykle på
dresinen, men vi kan ta med noen få
deltagere 10 - 12 år (som kan sitte på,
men ikke sykle selv).
Leder: Jeanette | tlf: 41 23 93 76
9

10

Kurs og workshops
STAND UP-PADDLEBOARD PÅ STEINBRUVANN
22., 23. og 24. juni
Digger du å prøve ut nye ting? Er du glad i sol, vann og natur? Bli med på en fin dag
på Steinbruvann! Vi har helt nye padlebrett som DU skal få bruke. På kurset lærer
du hvordan du kan stå og padle på brettet. Du kan delta en eller flere dager.
Du må kunne svømme minst 25 meter på dypt vann uten hjelpemidler for å være
med på kurset
Pris: Gratis
5. - 7. trinn kl. 11:00 - 13:00
8. trinn - 18 år: kl. 14:00 - 16:00
Ta med badetøy, drikke og matpakke/grillmat.
Leder: Maria | tlf: 97 46 18 34

PARKOUR
5. og 6. august
Har du lyst til å lære grunnleggende teknikker i parkour? Nå har du sjansen!
Parkour er en bevegelsesidrett der man skal komme seg fra A til B på en mest
mulig effektiv måte. Dette kan inkludere alt fra å bevege seg over en fire meter høy
vegg til å kunne svømme over en kald elv.
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 11:00 - 16:00
Pris: 50 kr
Ta med gymtøy, joggesko, matpakke og drikkeflaske.
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14

KLATREKURS
12. august
Klatreverket er Nordens største klatresenter og tilbyr klatring og buldring på
absolutt alle nivåer. Vi får en erfaren instruktør og har mulighet til å prøve ut alle
deres aktiviteter.
Alder: 5. trinn - 18 år
Tid: 12:00 - 16:00
Pris: 100 kr
Ta med matpakke og ha på deg joggebukse/klær du kan bevege deg i.
Leder: Shuayb | tlf: 98 67 51 14
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DESIGN DITT EGET HANDLENETT
9. & 10. august
Design handlenett med egne broderi.
Alder: 5. - 7. trinn
Tid: 12:00 - 15:00
Pris: Gratis
Leder: Frøydis | tlf: 41 60 83 55

KunstLAB
KOKKEKURS MED LOKALE RÅVARER
12. & 13. august
Vi lærer å lage mat! Kokkekurs er morsomt, lærerikt - og ikke minst får du spise
digg mat! Vi prøver å bruke mest mulig råvarer som er dyrket på Ammerud!
Alder: 5. - 7. trinn
Tid: 12:00 - 15:00
Pris: Gratis
Leder: Frøydis | tlf: 41 60 83 55

FOTO FOR NYBEGYNNERE
11. august
Lær det grunnleggende om hvordan du tar bilder med speilreflekskamera.
Alder: 8. trinn - 18 år
Tid: 13:00 - 16:00
Pris: Gratis!
Leder: Tonje | tlf: 90 41 47 42

VIDEO FOR NYBEGYNNERE
12. august
Lær det grunnleggende om hvordan du lager video med speilreflekskamera.
Alder: 8. trinn - 18 år
Tid: 13:00 - 16:00
Pris: Gratis!
Leder: Tonje | tlf: 90 41 47 42
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FEMALE STUDIO SESSION - MUSIKKPRODUKSJON FOR JENTER
Drømmer du om å bli artist? Vil du uttrykke deg men usikker på hvor eller hvordan
du skal starte? Bli med i studio og start herfra!
“Female studio session” er et verksted i musikkproduksjon for jenter. Instruktører
på kurset to kule damer fra Oslo som elsker rap og hip hop. De lager egne beats og
tekster og vil inspirere deg til å gjøre det samme.
Pris: Gratis!
5. - 7. trinn: 24. & 25. juni kl. 12:00 - 16:00
8. trinn - 18 år: 26. & 27. juni kl. 12:00 - 16:00
Leder: Maria | tlf: 97 46 18 34

INSTRUMENTKURS FOR NYBEGYNNERE
9. - 13. august
Velkommen til Fyrhuset musikkverksted! Her kan du prøve deg på gitar, bass,
keyboard, piano og trommer. Du kan også komme hvis du bare vil synge.
Pris: Gratis
5. - 7. trinn: 12:00 - 15:00
8. trinn - 18 år: 15:00 - 18:00
Vi har instrumenter du kan låne med hjem.
Leder: Maria | tlf: 97 46 18 34

HIPHOP OG AFROBEAT DANCE CAMP
21. - 25. juni
Hip hop hurra! Bli med på dancecamp!. To av de kuleste danseinstruktørene i Oslo
lærer deg afrobeats og hip hop moves. Kurset går over fem dager og varer i to
timer hver gang. På fredag skal vi ha en avslutning med fremvisning av dansene du
har lært på kurset. Bli med på en kjempefin uke full av dans og glede.
Pris: Gratis!
5. - 7. trinn: kl. 11:00 - 13:00
8. trinn - 18 år: kl. 14:00 - 16:00
Leder: Amal | tlf: 41 60 83 55
13
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BYGG DIN EGEN HØYTTALER
4. august
Flinke folk fra Teknisk Museum leder verkstedet, hvor du lærer du å lodde
elektriske komponenter, sette sammen og designe en høyttalerkasse. Når du
er ferdig kan du ta med deg din egenlagde høyttaler med hjem – helt gratis.
Høyttaleren kan spille av musikk fra alle mobiler, datamaskiner og lignende som
har hodetelefonutgang.
Gratis!
5. - 10. trinn
Kl. 09:00 - 15:00
Ta med egen lunsj
Leder: Amal | tlf: 41 60 83 55

PROGRAMMERING OG 3D-PRINTING
7. august
Design 3D-objekter ved hjelp av enkel programmering og design! Du trenger ikke
kunne noe om programmering fra før av, og får all hjelp du trenger for å designe et
eget produkt som du kan 3D-printe og ta med hjem på slutten av kurset.
Gratis!
5. - 10. trinn
Kl. 10:00 - 13:00
Ta med egen lunsj
Leder: Amal | tlf: 41 60 83 55
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Sommercamp

VELKOMMEN TIL SOMMERCAMP!
På sommercamp møter du aktivitetsledere som setter i gang leker og turneringer,
og det er utlån av utstyr som basketball, badminton, bordtennisracketter,
hoppetau, osv.
Mandag til fredag 14:30 - 17:00 i uke 25, 26, 31 & 32
Ammerud - utenfor Ammerudklubben
Kalbakken - Nordtvet skole
Romsås - Humleby
Alder: 5. trinn - 18 år, yngre barn kan komme i følge med en voksen
Ingen påmelding, bare møt opp!
GRATIS

16

Basecamp
Steinbruvann
Velkommen til basecamp på Steinbruvann! Her kan du bade, grille, sole deg, høre
på musikk og henge med venner. Vi tar med kano og utstyr til diverse aktiviteter.
Alder: 5. trinn til 18 år
Dato: 22., 23. og 24. juni
Tid: 12:00 - 16:00
Pris: Gratis
Bare møt opp - ta med egen grillmat!

Sommeråpent
musikkstudio
Drømmer du om å spille inn dine egne låter?
Kom og spill inn låter i studio på Fyrhuset musikkverksted. Her kan du sitte alene
og jobbe med beats og låter, eller få hjelp av våre instruktører til å spille inn.
Vi har mulighet til å spille inn alt fra vokal til et helt band.
Pris: Gratis!
Alder: 10 - 20 år
Åpningstid
21. til 25. juni kl. 12:00 - 18:00
Bestill tid på forhånd
tlf: 94 16 68 49
e-post: fyr@aktivigrorud.no
instagram: fyr.aktivigrorud
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Aktiv i Grorud

Gratis!

(du betaler bare
for delene)

Sykkelverksted
Ammerudklubben - Ammerudhellinga 47
Mer info: www.aktivigrorud.no/sykkel

Åpningstider
8. april – 21. juni
Torsdag 17:00 – 19:30
21. juni – 20. august
Mandag til fredag 10:00 – 15:00 (stengt 19. – 30. juli)
26. august – 28. oktober
Torsdag 17:00 – 19:30
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Aktiv i Grorud

Utlånsbank

GRATIS!

Fritidsklubbene i Bydel Grorud
har startet med utlån av utstyr!

•Bærbare PC-er
•Kamera/medieutstyr
•Musikkinstrumenter
•Hjemmestudio
•Friluftsutstyr
•Bøker
Målgruppe
10 - 23 år

Dette er bare starten!
Ta kontakt på utlan@aktivigrorud.no om du
har ideer til hva utlånsbanken bør inneholde.
Mer info: www.aktivigrorud.no/utlan
19

Foto: Hannah Westgaard
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UngDyrk
BLI MED PÅ Å GJØRE BYDEL GRORUD TIL ET GRØNNERE STED!

Er du interessert i:
• nærdyrking av mat?
• planter og hagearbeid?
• biomangfold?
• natur og miljøvern?
• sammenhengene mellom folkehelse, jordhelse og plantehelse?
• økologi?
• grønn byutvikling?
Da er bydyrking noe for deg! Bli med på å forgrønne og forskjønne områdene rundt
klubbene!
I fjor startet UngDyrk opp ved Ammerudklubben, der vi blant annet lagde
klubbhagen «Pusterommet» og plantet over 30 frukttrær. I år skal vi utvide
prosjektet, og starte opp bydyrkingsprosjekter også ved de andre klubbene.
Vil du vite mer om hvordan du kan bidra?
Skriv til Frøydis Jørve (froydis.stromme.jorve@bgr.oslo.kommune.no).
www.aktivigrorud.no/ungdyrk
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UKM Grorud
12. - 30. mai

UKM (Ung kultur møtes) blir litt annerledes i år. I stedet for en forestilling, skal vi
holde forskjellige verksted på klubbene.
Fylkes-UKM holdes på Salt i juni, og det du jobber med under verkstedene kan bli
sendt videre som bidrag fra vår bydel til Oslofestivalen.
Nærmere info om datoer og tider kommer vi tilbake til. Arrangementene vil bli
tilpasset smitteverntiltakene. Hvis det ikke er lov å samles fysisk, vil det meste bli
gjennomført digitalt.

Låtskrivingskurs/bandkurs
Kom i gang med låtskrivingen! Vi samles
en hel helg og lager musikk sammen.
Hiphop/rap for jenter
“Female studio session” er et verksted
i musikkproduksjon for jenter.
Instruktører på kurset to kule damer
fra Oslo som elsker rap og hip hop.
De lager egne beats og tekster og vil
inspirere deg til å gjøre det samme.

Podcasting
Har du lyst til å lage din egen podcast?
Vi hjelper deg i gang med det
grunnleggende, og du kan låne utstyr
til å jobbe videre med prosjektet ditt
hjemmefra.
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Analog foto
Lær å ta bilder på gamlemåten! I analog
foto tar du bilder ved hjelp av filmruller
og framkaller dem selv med kjemikalier.
Du kan låne kamera av oss.
A&R Music Business
Houssam Zamour jobber med
artistutvikling i Warner Music. Meld
deg på om du ønsker å få noen
tips til hvordan å komme deg opp i
musikkbransjen.
Handlenett
Lag ditt eget, unike handlenett med
broderi.

Bydel Grorud

Fritidskortet
Få 1000 kr til favorittaktiviteten din!

Tilbudet er til deg som:
• er 6 - 18 år
• bor i Bydel Grorud

Driver du med, eller har du lyst til å
begynne med: idrett, musikk, dans eller
en annen organisert fritidsaktivitet?
Fritidskortet dekker 1000 kroner av
aktivitetsavgiften din hvert halvår!

Bruk
fritidskortet ditt
nå!
www.oslo.kommune.no/fritidskortet-grorud
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Sommer 2021
Påmeldingsfrist: 28. mai
Aktivitet
Alder
Overnattingsturer
Kinsbakken ungdom
8. - 10. trinn
Kinsbakken junior
5. - 7. trinn
Kinsbakken eldre ungdom
16 - 20 år
Dagsturer/utflukter
Tusenfryd
5. trinn - 18 år
Bø sommarland
5. trinn - 18 år
Sykkeltur i Groruddalen
5. trinn - 18 år
Paintball
8. trinn - 18 år
Oslo Klatrepark ved Bånkall
5. trinn - 18 år
Dresintur
5. trinn - 18 år*
Workshops, kurs og aktiviteter i nærområdet
Klatrekurs
5. trinn - 18 år
Parkour
5. trinn - 18 år
Stand-Up paddlekurs (junior)
5. - 7. trinn
Stand-Up paddlekurs (ungdom)
8. trinn - 18 år
Instrumentkurs for nybegynnere (junior)
5. - 7. trinn
Instrumentkurs for nybegynnere (ungdom) 8. trinn - 18 år
Musikkproduksjon for jenter (junior)
5. - 7. trinn
Musikkproduksjon for jenter (ungdom)
8. trinn - 18 år
Hiphop og Afrobeat Dance Camp (junior)
5. - 7. trinn
Hiphop og Afrobeat Dance Camp (ungdom) 8. trinn - 18 år
Bygg din egen høyttaler
5. - 10. trinn
Programmering og 3D-printing
5. - 10. trinn
Lag mat med lokale råvarer
5. - 7. trinn
Lag ditt eget handlenett
5. - 7. trinn
Fotografi for nybegynnere
8. trinn - 18 år
Video for nybegynnere
8. trinn - 18 år

Pris
400
400
400
100
100
Gratis
100
100
100
100
50
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Du får svar på sms senest 11. juni om du har fått plass eller ikke.
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Jeanette
Shuyab
Shuayb
Shuyab
X Jeanette
Shuayb
Shuayb
Maria
Maria
X Maria
X Maria
Maria
Maria
Amal
Amal
Amal
Amal
X Frøydis
Frøydis
Tonje
Tonje

Fyll ut elektronisk påmelding på www.aktivigrorud.no
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Slik betaler du med Vipps

Husk at du skal betale etter at aktiviteten er gjennomført.

1

2

520683

3
Husk å skrive deltagers navn og hvilken
aktivitet det gjelder i meldingsfeltet.
Du skal betale etter at barnet ditt har deltatt
på aktiviteten, senest 14 dager etter.
Hvis du ikke har VIPPS er det mulig å betale
med faktura. Vi tar dessverre ikke imot
kontanter.
Hvis du har veldig lyst til å være med,
men mangler penger, snakk med en av
klubblederne om muligheten til å søke om
støtte.
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Praktisk info
Påmelding
Påmeldingsskjema finner du på www.aktivigrorud.no. Det skal fylles ut elektronisk
av foresatt. Påmeldingsfristen er 28. mai.
Du får svar på sms senest 11. juni om du har fått plass eller ikke.
Det sendes ut automatisk e-postbekreftelse når skjemaet er sendt inn. Hvis du ikke
har fått denne e-posten, er det mulig at påmeldingen din ikke er registrert. Sjekk
spamfilteret og fyll ut på nytt om du ikke finner den.
Det er dessverre begrenset antall plasser. Turer kan bli avlyst hvis det ikke er
mange nok påmeldte eller det skjer noe uforutsett. Alle tider i programmet er
veiledende, og kan endres på kort varsel.
Påmeldingen er bindende. Gi beskjed tidlig hvis du likevel ikke kan bli med. Hvis du
har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, kan du ikke delta på turen.
Utstyr
Reise og inngangsbillett er inkludert i prisen. Klær må passe til vær og aktiviteter.
Ta med matpakke og drikke. Hvis du trenger noe spesielt utstyr står det i
programmet.
Bading
Barn som skal være med på badeaktiviteter må kunne svømme minst 25 meter på
dypt vann uten hjelpemidler.
Aldersgrenser
Aldersgrensene er oppgitt for hver enkelt aktivitet. I sommerferien kan du som
skal starte i 5. trinn til høsten delta.
Etter at du har fylt 19 år kan du dessverre ikke delta (bortsett fra på de
aktivitetene som har aldersgrense 18+).
Våre aktiviteter er er for barn og unge som bor eller går på skole i Bydel Grorud.
Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.
Kontaktinfo
For spørsmål om hver enkelt aktivitet, ta kontakt direkte med ansvarlig leder.
Oversikt over hvem som er leder for hvilke aktiviteter, finner du i programmet.
Generelle henvendelser om ferieklubben kan sendes til ferie@aktivigrorud.no.
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OM AKTIV I GRORUD
Aktivitetsenheten i Bydel Grorud består av Ammerudklubben,
Raven Romsås, Kalbakkenklubben, Fyrhuset musikkverksted,
Oppsøkende team, Jobb for ungdom, Ferieklubben,
GROW medielab og store og små prosjekter.
Vi er ca. 60 ungdomsarbeidere som jobber med det kommunale
ungdomstilbudet for ungdom 10-23 år i Bydel Grorud.
Vi håper at vi snart er tilbake med våre vanlige åpningstider.
I mellomtiden finner du til enhver tid oppdatert informasjon om
digitale og alternative tilbud på våre nettsider.

www.aktivigrorud.no

