
VINTER 
I BERGEN VEST

25.mars - 1.april 2016

AKTIV

Aktivitetstilbud i påske- og vinterferieukene 



PROGRAM 2016vinter

Mars	 	 Aktivitet	 	 	 Side 
21  Elvetun ungdomshus  3
25  Skitur til Eikedalen skisenter 4
26  Frøyahallen - åpen hall  5 
28 - 2.april NDT - Lan party   6
29  Vadmyrahallen - åpen kveld 7
29 - 1.april Dansekurs   8
29  Turdag m/Smaksverkstedet 9
29 - 1.april Graffitikurs   10
30  Kreativt verksted   11 
30  Elvetun ungdomshus  3
31  Wrap battle   12
31  Skitur til Eikedalen skisenter 4
April
1  Capoeira - introkurs  13 
1  Vadmyrahallen - åpen kveld 7 
2  Frøyahallen - åpen hall  5

Bønes	arena  - Bønestoppen 1 
Elvetun	ungdomshus	- Elvetun 21
Frøyahallen	- Øvre Fyllingsveien 73
Nygård	kirke	- Alfred Offerdals vei 30
Ungdommens	hus	- Herman Gransvei 6
Vadmyrahallen - Lyngfaret 55



ELVETUN UNGDOMSHUS 
- åpent hus 

3

Sosial møteplass med spill, mat og aktiviteter.

Sted: Elvetun ungdomshus 
Tid: 21. og 30. mars, kl. 18.00 - 21.00 

 Alder: fra 8. klasse Pris: Gratis 



SKITUR  
til Eikedalen skisenter

4

Du kan få låne skiutstyr av turlederne.  
Gi beskjed når du melder deg på.  

Både bussturen og dagskort til Eikedal 
skisenter er gratis. 

Oppmøte: Loddefjord terminal 
Tid: 25. mars og 31. mars, kl. 08.00 - 16.00 

Pris: Gratis Alder: 8. - 10. klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk 



FRØYAHALLEN 
- åpen hall 

5

Åpent treffsted på Melkeplassen. Her kan du 
se film på storskjerm, spille spill og slappe av 

med venner. Vi kommer også til å ha  
turneringer i fotball, bordtennis og basket i 

hallen.

Sted: Frøyahallen 
Tid: 26.mars, kl. 18.00 - 22.00 

2.april. kl. 18.00 - 22.00
Pris: Gratis Alder: 14 - 18 år. 



NDT - LAN 
- dataparty 

6

Det blir masse spennende konkurranser og 
aktiviteter gjennom hele lanet – følg oss på 
Facebook for oppdateringer og informasjon.
Lanet er 100% rusfritt med voksne tilstede 

hele tiden.

Sted: Nygård kirke, kjelleren 
Tid: 28.mars - 2 april Alder: 12 - 18 år
Pris: Gratis ved forhåndsregistrering 

Mer info/påmelding: www.ndt-lan.no 



Vadmyra 
- åpen kveld 

7

Åpent treffsted for ungdom i Loddefjord. 
Spill bordtennis, brettspill, kort, biljard,  

air hockey, landhockey, futsal, basket m.m.  
Eller slapp av i sofaen mens du ser en film. 

Alle får gratis saft og noe å bite i.
NB Innesko for de som vil være aktiv i hallen.

Sted: Vadmyrahallen 
Tid: 29.mars, kl. 18.00 - 22.00 

1.april. kl. 18.00 - 22.00
Pris: Gratis Alder: 5. - 10. klasse 



DANSEKURS 
- hiphop og folkedans 

8

Instruktørene Przybyslaw Paz og Borghild
Opdahl gir en morsom og spennende innføring
i to ulike stilarter, hiphop-dans og folkedans, 

som også kan kombineres slik som bl. a Frikar 
har gjort. Kurset er egnet både for  

nybegynnere og de som kan litt fra før.

Sted: Bønes arena 
Tid: 29.mars - 1.april, kl. 12.00 - 14.00 

Pris: Gratis Alder: fra 5.klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk



TURDAG
med Smaksverkstedet

 

9

Bli med på turdag med Smaksverkstedet!
Vi pakker sekken med digg utemat, går på 

tur, lager mat på bål og spiser sammen. Mens 
maten synker skal vi gjøre noen morsomme 

aktiviteter, før vi går tilbake.

Oppmøte: Ungdommens hus 
Tid: 29. mars, kl. 12.00 - 16.00 
Pris: Gratis Alder: 5. - 7. klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk



GRAFFITIKURS

10

Dino Dikic lærer deg å tegne skisser, bruke
akrylmaling og lage graffiti. På dette  

intensivkurset er vi innom hele prosessen fra 
skisse til ferdig piece på en graffitivegg.

Sted: Elvetun ungdomshus 
Tid: 29.mars - 1. april, kl. 11.00 - 15.00 

Pris: Gratis Alder: fra 14 år 
Påmelding: www.deltager.no/bk



KREATIVT VERKSTED

11

Kreativt vinterferieverksted hvor du får lage 
spennende ting med ulike materialer! 

Dyktige kursholdere som garantert inspirerer 
og motiverer, alle kan være med!

Sted: Ungdommens hus 
Tid: 30.mars, kl. 11.00 - 16.00 
Pris: Gratis Alder: fra 5. klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk



WRAP BATTLE  
med Smaksverkstedet

12

Lær deg å lage den beste wrap’en i byen!
På Smaksverkstedet i vinterferien skal vi ha 
wrap-battle, der vi tester ulike typer sunn  

fastfood med wrap-tema. Vi battler om den 
beste wrap’en, og spiser sammen  til slutt.

Oppmøte: Ungdommens hus 
Tid: 31. mars, kl. 12.00 - 15.00 

Pris: Gratis Alder: 8. - 10. klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk



CAPOEIRA 
- et introduksjonskurs 

13

Capoeira er en afrobrasiliansk kampsport og 
inneholder elementer av blant annet dans, 

sang, kamp, lek, improvisasjon og akrobatikk. 
Denne dagen får UHU Laksevåg besøk av  

profesjonelle capoeiraister som gir et introkurs 
til denne spennende aktiviteten!

Sted: Ungdommens hus 
Tid: 1.april, kl. 12.00 - 15.00 

Pris: Gratis Alder: 8. - 10. klasse 
Påmelding: www.deltager.no/bk



KRIMFRI PÅSKE 
- Bor du i Bergen Vest og vil ha noen  

til å passe på huset ditt i påsken? 
 

14

«Krimfri Påske» er et tverretatlig prosjekt for 
å gjøre Laksevåg bydel tryggere for beboerne 
ved å minimere mulighetene for boliginnbrudd 
i påsken. Prosjektet ble startet opp i 1995, og 

har vært en suksess.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen Vest 
politistasjon, Mo-La Stiftelsen, Militærpolitiet på 
Haakonsvern, Hordaland Sivilforsvarsforening og 
frivillige lag og organisasjoner. Tilbudet er gratis 

for deg som beboer i Bergen Vest. Se  
www.mola-stiftelsen.no  
for mer info og påmelding



SOMMER I BERGEN VEST 
4. juni - 15. august 

15

Sommer i Bergen Vest er et program med 
sommeraktiviteter for barn, unge og familier i 

Bergen Vest. 

I 2015 hadde vi 28 ulike aktiviteter.  
Sommeren 2016 kan du være med på båttur, 

aktivitetsdag på Haakonsvern, gaming på  
Ungdommens hus, familiedag i Alvøen,  

bading på Vannkanten, foto- og filmkurs,  
graffiti, parkour, sykkeltur til Askøy m.m.

De fleste aktivitetene finner sted begynnelsen 
av skoleferien og har rimelig deltageravgift. 

Programmet for sommeraktivitetene blir  
distribuert til alle elever i 5. – 10. klasse i  

Laksevåg bydel før sommeren.

Sommer i Bergen Vest er et samarbeid
mellom: MO-LA stiftelsen, borettslag i Laksevåg bydel, 
Haakonsvern orlogstasjon, Vestkanten, Vestkant trial, 

barnevernet i Laksevåg, Bergen vest politistasjon, PPT,
Lionsklubbene i Laksevåg og Bergen vest,  

Alvøen kunstfabrikk og  
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.



Aktiv vinter i Bergen Vest er et samarbeid  
mellom: MO-LA stiftelsen, borettslag i Laksevåg

 bydel, Vestkanten, barnevernet i Laksevåg,
Bergen Vest politistasjon, Lionsklubbene i  

Laksevåg og Bergen Vest og  
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor. 

Mer informasjon:  

epost: sommeribergenvest@gmail.com
tlf: 55 56 96 00

Aktiv vinter i Bergen Vest tilbyr gode  
aktiviteter for barn og unge i vinterferien. 

Vi har også konserter med Olsvik Ten Sing på Frieda 
Fasmers Minne hvor de unge underholder eldre 

med sang i påsken.
 


