
Villmarksuke med Friluftsliv-SFO
Liker barnet ditt å utforske, klatre, leke og utfordre 
seg selv?
Da bør dere bli med på Friluftsliv SFO sin VILL-
MARKSUKE. Her vil barna få teste seg på ulike 
aktiviteter innenfor friluft- og villmarksliv som 
fiske, padling, bålmaking, matlaging, leirplassbyg-
ging, sykling, insektsafari og masse mer.
Vi byr på engasjerte voksne som sammen med barna 
lager en uforglemmelig uke stappfull med opplevel-
ser, fysisk aktivitet, god mat og nye vennskap.
Stedet der kun fantasien setter grenser!

Dager: mandag – torsdag
Tid: kl. 09.00 – 15.00
Alder:  fra 1 – 4. trinn (2012-2009)
Oppmøte:  Almenningsvegen 4 – Frilufts-SFO 

Kveld på skytebanen
Gjerdrum skytterlag inviterer til en lærerik kveld 
på skytebanen hvor du får prøve skyting med rifle.

Dager:  onsdag
Tid:  kl. 18.00 – 20.00 
Alder: fra 6. trinn
Oppmøte:  Skytebanen – Ulvedalen 

Mesternes Mester
Årets Mesternes Mester arrangeres for første gang i 
samarbeid med SPREK og vi kan ønske velkommen 
til 2 spennende dager på SPREK Arena. Hoved-
instruktør er Marthe Thorshaug Olshausen. Stafet-
ter, hinderløyper, lek og moro står i fokus på denne 
aktiviteten. Alle øvelsene utføres lagvis. Utstyr: 
treningsklær, joggesko og drikkeflaske. Lunsj blir 
servert på Gjerdrum ungdomsskole.

Dager: onsdag & torsdag
Tid: kl. 09.00 – 14.00 
Alder: fra 2. trinn (2011)
Oppmøte: SPREK Arena, Asktorvet 1

Manga-tegnekurs
Har du lyst til å lære å tegne Manga? Tirsdag blir det 
tegnekurs på biblioteket med Karoline Brenno. Kurset 
er for deg som går i 5.klasse og eldre. Grunnleggende 
teknikker og utvikling av egen karakter. 

Dager: onsdag 
Tid: kl. 09.00 – 15.00
Alder: 5. klasse og eldre 
Oppmøte: Gjerdrum bibliotek

Kreativt snekkerverksted  
Som en del av kunstprosjektet LANDART Gjerdrum 
vil deltakerne i verkstedet få lage hvert sitt insekthotell. 
Utformingen av hotellene vil ta utgangspunkt i ulike 
arkitektoniske og ikoniske bygninger fra hele verden, 
og sammen danne en spennende og opplevelsesrik 
ferielandsby for insektene som bor i og kommer 
reisende til Gjerdrum. Hotellene vil i løpet av somme-
ren få besøk av bier, humler, sommerfugler, marihøner, 
veps, biller og mange andre viktige insekter.

Dager: onsdag
Tid: kl. 10.00 – 15.00 
Alder: fra 3. trinn (2009)
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Kreativt gatekunstverksted 
Denne dagen vil gi en introduksjon til gatekunst 
(street art) og inkludere studie av metoder og stil. 
Man vil få muligheten til å lære seg sprayteknikk 
og prøve seg på free hand og/eller sjablong graffiti, 
og sammen med kunstneren PEACETU være med 
å utsmykke en vegg i nærområdet. Spraymalingen 
som benyttes er vannbasert og miljøvennlig, og 
spesielt produsert med tanke på barn.

Dager: torsdag
Tid: kl. 10.00 – 15.00 
Alder: fra 3. trinn (2009)
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

RBU og Gjerdrum kommune ønsker igjen velkommen til den årlige  
aktivitetsuka ‘jeg fant, jeg fant’. Dette er en uke fylt med mange ulike  
aktiviteter – noe for enhver smak og helt gratis. Vi ønsker å bidra til  

at alle barn og unge i bygda får lov til å prøve ut ulike aktiviteter  
samtidig som det skapes nye vennskap. 

Barna får servert lunsj hver dag, men husk å ta med  
drikkeflaske, solkrem og evt. skiftetøy ved behov. 

Vi ønsker å tilrettelegge for funksjonshemmede. Ta kontakt med  
oss hvis barnet ditt har særskilte behov eller om det er annen viktig  

informasjon om barnet ditt som vi bør vite om på forhånd.

Førstemann til mølla prinsippet gjelder ved alle aktiviteter, men vi  
forbeholder oss retten til å gjøre prioriteringer ved spesialbehov. 

Påmelding skjer elektronisk. Gå inn på 
www.gjerdrum.kommune.no 

www.gil.no

Påmeldingsfrist er mandag 17. juni.

Terrengsykkelkurs
Romeriksåsen Sykkelklubb inviterer til terrengsyk-
kelkurs. Kurset vil starte med grunnleggende 
tekniske øvelser før vi sykler ut på morsomme stier 
i Romeriksåsen. Av utstyr trenger man terrrengsyk-
kel i forsvarlig stand og hjelm. Ta med sekk med mat 
og drikke. 

Dager: tirsdag
Tid: kl. 09.00 – 13.00
Alder: fra 4. trinn (2009)
Oppmøte: Parkeringsplassen v/Lysdammen

Riding
Stall Eikeberg arrangerer 2-dagers ride-/nybegyn-
nerkurs og hestestell (2 kurs). Her vil du få grunn-
opplæring i ridning, samt stell av hesten og boksen. 
Kurset vil foregå på Stall Eikeberg. Det serveres gratis 
lunsj hver dag. Ha på deg klær du kan ri i, og som 
kan tåle litt møkk på seg! Dersom du har behov for 
hjelp til transport, ønsker vi tilbakemelding på dette.

Gruppe 1:  mandag – tirsdag 
Gruppe 2:  onsdag – torsdag
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 3. trinn (2010)
Oppmøte:  Stall Eikeberg

MasterChef 
Liker du å lage mat? Da er «MasterChef» noe for 
deg. Dette er en matlagingskonkurranse etter inspi-
rasjon fra den britiske TV-serien. Deltagerne må 
brette opp ermene, ta på seg forkleet og gjøre seg 
klare til utfordringer på kjøkkenet. Det deles inn i 
lag hvor man sammen skal kokkelere en 3-retters 
meny som skal stilles opp for dommerne. 
Samarbeid, matglede, kreativitet og smak står i fokus 
disse dagene. 
Utstyr: Forkle, innesko og evt. hårstrikk.

Dager:  mandag – torsdag
Gruppe 1: mandag – tirsdag 
 (Veståsen skole skolekjøkkenet)
Gruppe 2: onsdag – torsdag 
 (Gjerdrum barneskole skolekjøkkenet)
 Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 4. trinn (2009) 

Aktiviteter i hallen
I hallen er det duket for lek og moro for de minste; 
alt fra ballspill og hinderløyper til snekring uten-
dørs. I tillegg vil HappyDance Gjerdrum komme 
innom og ha dansing/danseleker. Det vil også være 
mulig¬het for en tur til Kniplia for å teste ut litt free-
ride sykling. Ha på treningsklær til både å være ute 
og inne i, samt joggesko og drikkeflaske. Det serve-
res lunsj på ungdomsskolen alle dager.

Dager: mandag – torsdag
Tid:  kl. 09.00 – 15.00
Alder: fra 1. trinn (2012) 
Oppmøte: Idrettshallen 

Yoga ninjas
Yoga Ninjas er en morsom og variert time for yoga, 
kreativitet og lek, med fokus på å ha det gøy mens 
vi lærer! Her vil barnet ditt få mulighet til å utforske 
bevegelse, kroppsbeherskelse og samtidig utvikle 
redskaper som kommer godt med i vår moderne 
verden. Vi lover en litt galen i halen time med masse 
sprell og lek! Andrea er løve, hvilket dyr er du??

Dager: mandag & tirsdag
Tid:  kl. 18.00 – 19.00
Alder: fra 1. trinn (2012)
 Oppmøte: Gjerdrum kulturhus – Persstuen

Kodekurs
Er du interessert i data eller dataspill, og kunne 
tenke deg å skape noe selv? Gjerdrum kodeklubb 
inviterer DEG til lek og læring med programmering. 
Vi bruker Scratch, som er et programmeringsspråk 
hvor en programmerer ved å dra og sette sammen 
klosser, litt som å bygge med LEGO. Kurset vil også 
ha tilgjengelige oppgaver i Python for de som vil 
gå litt videre fra Scratch. Veldig fint om du kan ta 
med egen bærbar PC med nettleser. Vi har noen få 
til utlån, men da må vi vite det på forhånd.

Dager: mandag & onsdag
Tid:  kl. 18.00 – 20.00
Alder: fra 3. trinn (2010) 
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Taekwondo

Gjerdrum Taekwondo arrangerer 2 treningsøkter for 
nybegynnere i taekwondo. Her vil du lære grunntek-
nikker i selvforsvar. Taekwondo er en morsom idrett 
for alle fra 6 – 106 år. Ta med treningstøy og vann-
flaske! Ellers trenger du ikke annet utstyr enn deg selv.

Dager: tirsdag & torsdag
Tid:  kl. 19.00 – 20.30
Alder: fra 2. trinn (2011)
Oppmøte: Idrettshallen

Band
Er du glad i musikk, spiller du et instrument alle-
rede og kunne tenke deg å spille litt sammen med 
flere andre? Nå har du mulighet. Dette kurset passer 
for alle; både nybegynnere og litt øvet. Du får også 
mulighet til å teste flere instrumenter. Det blir noen 
spennende dager hvor vi skal leke, utforske og bli 
kjent både musikalsk og sosialt.

Dager: mandag – onsdag
Tid:  kl. 10.00 – 15.00
Alder: fra 5. trinn (2008) 
Oppmøte: Musikkrommet, 
 Gjerdrum ungdomsskole

Sjakk
Liker du å spille sjakk og gjerne vil lære litt mer? 
Sjakk i Gjerdrum arrangerer to formiddager for 
sjakkinteresserte barn og unge i aktivitetsuka. Den 
første dagen trener vi litt, og dag nummer to spiller 
vi turnering med klokker, akkurat som proffene. 
Sjakk passer for alle barn og unge, både for de som 
kan litt fra før og for de som er helt nye.

Dager: mandag & tirsdag
Tid:  kl. 10.00 – 12.00
Alder: fra 1. trinn (2012)
 Oppmøte: Gjerdrum kulturhus

Hengekøyetur m/Barnas Turlag
Drømmer du om å sove i en hengekøye og se opp 
på stjernehimmelen? Nå har du muligheten til å bli 
med Barnas Turlag på overnattingstur i skogen. Ta 
med utstyr til å overnatte ute i skogen samt kvelds-
mat. Vi har noen hengekøyer til utlån. Frokost blir 
servert.

Dager: tirsdag
Tid:  kl. 18.00
Alder: Fra 4. trinn
 Oppmøte: P-plassen ved A-brua

Rullekurs  
(BMX/sparkesykkel/skate)

Har du lyst til å prøve skateparken på Gjerdrum 
ungdomsskole? I tre dager vil du kunne prøve ut 
forskjellige teknikker på skateboard, sparkesykkel 
og BMX. Kurset passer for nybegynnere og de som 
har litt mer erfaring. Det er mulig å låne utstyr om 
du ikke har selv. Kurset holdes utendørs. 

Dager: mandag – onsdag
Tid:  kl. 10.00 – 14.00
Alder: fra 4. trinn (2009) 
Oppmøte: Gjerdrum ungdomsskole

Ved spørsmål ring: Kjersti på tlf. 922 98 474 eller Monica på tlf. 924 14 303, 
e-post: kjersti.eskild.havenstrom@gjerdrum.kommune.no eller rbu@gil.no

Ved spørsmål ring: Kjersti på tlf. 922 98 474 eller Monica på tlf. 924 14 303, 
e-post: kjersti.eskild.havenstrom@gjerdrum.kommune.no eller rbu@gil.no

RBU – «Ressursnettverk for Barn og Unge i Gjerdrum»  
(tilknyttet Gjerdrum idrettslag), fritidstjenesten og virksomhet for  
kultur i Gjerdrum kommune, frivillige lag og foreninger arrangerer

Ferieaktivitetsuka “Jeg fant, jeg fant!” 
for barn og unge i uke 26 nå i sommer
(mandag 24. juni – torsdag 27. juni 2019)

ALLE AKTIVITETER ER GRATIS!Påmelding på nett:www.gjerdrum.kommune.nowww.gil.no

Foto: Frøydis Rolid



Filmkveld på klubben
Klubben inviterer til filmkveld i aktivitetsuka. Gratis 
popcorn og snacks. Få med deg siste kveld på klub-
ben før sommerferien! Krever ingen påmelding

Dager: onsdag
Tid:  kl. 18.00 – 22.00
Alder: fra 4. trinn (2009)
 Oppmøte: Fritidsklubben – 
 Gjerdrum ungdomsskole

Visste du at «Jeg fant, jeg fant» er på Facebook? Følg oss her: 
www.facebook.com/pages/Jeg-fant-jeg-fant-aktivitetsuke-for-barn-og-unge/

2019

Ressursnettverk for barn og unge

Gjerdrum 
kommune

I samarbeid med

Ressursnettverk 
for barn og unge

Påmeldingen åpner mandag 27. mai kl. 09.00
Påmeldingsfrist mandag 17. juni

www.gjerdrum.kommune.no –> kultur, idrett og fritid –> barn & unge –> ferietilbud –> Jeg fant, jeg fant
www.gil.no

AKTIVITETSKALENDER
Mandag 24/6 Tirsdag 25/6 Onsdag 26/6 Torsdag 27/6

Aktiviteter i hallen  
kl. 09.00 – 15.00

Aktiviteter i hallen  
kl. 09.00 – 15.00

Aktiviteter i hallen  
kl. 09.00 – 15.00

Aktiviteter i hallen  
kl. 09.00 – 15.00

Villmarksuke  
med Friluftsliv-SFO  
kl. 09.00 – 15.00

Villmarksuke  
med Friluftsliv-SFO  
kl. 09.00 – 15.00

Villmarksuke  
med Friluftsliv-SFO  
kl. 09.00 – 15.00

Villmarksuke  
med Friluftsliv-SFO  
kl. 09.00 – 15.00

Mesternes Mester  
kl. 09.00 – 14.00

Mesternes Mester  
kl. 09.00 – 14.00

Band kl. 10.00 – 15.00 Band kl. 10.00 – 15.00 Band kl. 10.00 – 15.00

Sjakk kl. 10.00 – 12.00 Sjakk kl. 10.00 – 12.00

Kveld på skytebanen  
kl. 18.00 – 20.00

Ridning gruppe 1   
kl. 10.00 – 15.00

Ridning gruppe 1  
kl. 10.00 – 15.00

Ridning gruppe 2  
kl. 10.00 – 15.00

Ridning gruppe 2  
kl. 10.00 – 15.00

MasterChef gruppe 1 
kl. 10.00 – 15.00

MasterChef gruppe 1 
kl. 10.00 – 15.00

MasterChef gruppe 2 
kl. 10.00 – 15.00

MasterChef gruppe 3 
kl. 10.00 – 15.00

Taekwondo  
kl. 19.00 – 20.30

Taekwondo  
kl. 19.00 – 20.30

Kodekurs kl. 18.00 – 20.00 Kodekurs kl. 18.00 – 20.00

Yoga ninjas kl. 18.00 – 19.00 Yoga ninjas kl. 18.00 – 19.00

Filmkveld på klubben  
kl. 18.00 – 22.00

Kreativt snekkerverksted  
kl. 10.00 – 15.00

Kreativt gatekunstverksted  
kl. 10.00 – 15.00

Hengekøyetur kl. 18:00

Manga-tegnekurs  
kl. 10.00 – 15.00 

Rullekurs (BMX/sparke-
sykkel/skate) 10.00 – 14.00

Rullekurs (BMX/sparke-
sykkel/skate) 10.00 – 14.00

Rullekurs (BMX/sparke-
sykkel/skate) 10.00 – 14.00

Terrengsykkeltur  
kl. 09.00 – 13.00 

– uka der barn og unge kan være med på aktiviteter de synes er gøy, helt gratis!


