
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 	 	
		 	

SOMMERTILBUD 

4. – 7.trinn 

	

	

	

	

	

KONTAKTINFO 

	

	

	

	

	

SOMMERTELEFON: 
959 86 593 

Telefontid fra kl  
09.00 – 19.00 

 

Send gjerne SMS! 
sinsenkulturhus@ 

bga.oslo.kommune.no 
Telefon: 23 42 33 63 

 
 

2016 
Kontakt: 

Sinsen Kulturhus 
Lørenveien 2, 0585 Oslo 

 

www.bydel-grunerlokka.no  www.sinsenkulturhus.no 
 

Påmelding: 
www.sinsenkulturhus.no 

 



		
	
	 	

Sinsen Kulturhus har i mange år arrangert aktiviteter i sommerferien 
for barn og ungdom i bydel Grünerløkka. Sommertilbudet skal gi 
barn og ungdom en opplevelsesrik ferie sammen med venner og 
trygge voksne. Sinsen Kulturhus sitt sommertilbud for ungdom har 
egen brosjyre, be om denne på Sinsen Kulturhus. X-RAY 
Ungdomskulturhus og Dragen Fritidsklubb arrangerer også 
sommertilbud for barn og unge i bydelen.  
Les gjerne mer på bydelens hjemmesider: 
 www.bydel-grunerlokka.no 
	

OM SOMMERTILBUDET 

Sommertilbudet for junior er for 
barn på 4. – 7. trinn, som enten 
bor i bydel Grünerløkka eller går 
på skole i bydelen.  
	
	

Hvem kan delta? Hva koster det? 
Sommertilbudet er gratis. 
Vi serverer all mat, drikke og 
snacks under hele 
sommertilbudet. Vi dekker 
transport alle dager.  
	

	

PÅMELDINGSINFO 
Fyll ut og send inn påmeldingsskjemaet elektronisk på vår nettside: 
www.sinsenkulturhus.no 
 
Du kan få hjelp til elektronisk innlevering på Sinsen Kulturhus i våre 
åpningstider mellom 10.00 og 16.00 
Påmeldingen er bindende.  
 

Påmeldingsfrist er mandag 20. juni! 
	
	

Lommepenger: Max 100,- 
Det er ikke nødvending 

med lommepenger da alt 
er inkludert. 



Uke 26 (27. juni - 1. juli) – Overnattingstur 
Denne uka overnatter vi på Malmøykalven alle netter fra mandag til fredag. Vi 
møtes på Sinsen Kulturhus mandag og tar bussen sammen ned til Revierkaia 
(vis a vis Operaen), hvor vi går om bord i den sjarmerende cruisebåten M/S 
Lånan som tar oss med på et havnecruise. Vi ankommer Malmøykalven til felles 
lunch rundt klokka 13. Her ute på den idylliske ferieøya skal vi være sammen 
helt til det blir fredag!  

 
Avreise fra Sinsen Kulturhus: Mandag 27. juni kl. 10.00 
Hjemme: fredag 1. juli ca kl 16.30 
	
Uke 32 (8. -12. august) – Overnattingstur eller dagstur 
I uke 32 kan du velge om du vil overnatte på Malmøykalven fra mandag til 
fredag, eller bli med på våre dagsturer med avreise både mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. Denne uka reiser vi fra Sinsen Kulturhus til Rådhuskaia, hvor 
vi går om bord i Ruter sin faste båtavgang som tar oss over til Malmøykalven på 
knappe 10 minutter. Returen fra Malmøykalven skjer hver ettermiddag med en 
av våre egne båter. 

 
Avreise fra Sinsen Kulturhus hver dag fra mandag til torsdag kl. 08.30 
Hjemme hver dag ca kl. 16.30 
De som er på overnatting kommer hjem igjen fredag ca kl. 16.30 
	

	

CAMP MALMØYKALVEN 

Sinsen Kulturhus har i år gleden av å presentere vårt eget 
sommerparadis i Oslofjorden! Malmøykalven er en frodig, liten øy som 
ligger idyllisk til på spissen av Malmøya. Der har vi rigget opp lavvoer 
og stelt i stand for tidenes ferieopplevelse. Bli med oss på sommerleir 
hvor vi kan sove i enten hytte eller lavvo, dra på båtturer, fiske, bade, 
drive med vannsport og mye mer! 

SPENNENDE DAGSAKTIVITETER 

Mandag 15.08: EKEBERG HUSDYRPARK + MINIGOLF 
Oppmøte Hasle og Sinsen: kl. 10:00 
Hjemme: ca. kl. 16:00  
Mat og drikke: Vi spanderer. Ta med drikkeflaske. 
	

Tirsdag 16.08: ALNA RIDESENTER 
Vi tar en tur til ridesenteret for en dag fylt med morsomme 
hesteaktiviteter. 
Oppmøte Hasle og Sinsen: kl. 09.00 
Hjemme: ca. kl. 15.00 
Mat og drikke: Vi spanderer. Ta med drikkeflaske. 
	
Onsdag 17.08: SINSEN KULTURHUS 
Åpent hus med aktiviteter inne og i nærmiljøet rundt Sinsen Kulturhus 
Oppmøte Hasle: 09.30 
Åpningstid: 10.00 – 16.00 
Mat og drikke: Vi spanderer. Ta med drikkeflaske. 
	
Torsdag 18.08: TEKNISK MUSEUM OG BADING PÅ FRYSJA 
Oppmøte Hasle og Sinsen: kl. 10:00 
Hjemme: ca. kl. 16.00 
Ta med: Badetøy 
Mat og drikke: Vi spanderer. Ta med drikkeflaske. 
	
Fredag 19.08: FROGNERBADET 
Oppmøte Hasle og Sinsen: kl. 10:00 
Hjemme: ca. kl. 16:00  
Ta med: Badetøy, en tier til garderobeskap. Eventuelt penger til sklie. 
Mat og drikke: Vi spanderer. Ta med drikkeflaske. 
	 	

	

UKE 26 (27. JUNI – 1. JULI) OVERNATTING 
UKE 32 (8. AUGUST – 12. AUGUST) OVERNATTING + DAGSTURER 

UKE 33 (15. AUGUST – 19. AUGUST) 
OBS! Påmeldingen gjelder for hele uken, ikke mulig å melde seg på dager. 


