
KULTUR  HÅ  UNGDOM  SOMMER

Nytt ferietilbud har ført til nye vennskap

 Av Hilde Anette Ebbesvik

Spill, 3D-print, biljard, musikk og tegning har ført flere
ungdommer sammen på Nærbø.

BARISTA: Mai-Kristin Skogland (13) får opplæring som barista av den engasjerte læreren Ole Elias Bergersen.

Foto: Hilde Anette Ebbesvik

28. juli 2019, kl. 16:00 

Det er en lav summing og latter på Hå kulturtorg en vakker sommerdag i juli idet klokka bikker to.

Rundt 20 ungdommer fyller lokalet med aktiviteter.
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Kulturskolen og ungdomsklubben har satt i gang arrangementet «Ung i juli» for å gi dem mellom 13

og 18 et sommertilbud.

– Her kan de få gjøre alt det de måtte finne på. Vi arrangerer turnering om de vil det, sier Birk

Andreassen Nes, som sitter med noen ungdommer rundt et tegnebord.

Han har i hele sommer tatt imot ungdommene som hver dag kommer inn dørene. Rundt 20

ungdommer har brukt tilbudet hver dag, og på det meste var det 40 innom.

Behov
– Det kjekkeste er å få prøve nye ting, som å designe egen T-skjorte og lære å lage kaffe. Og så

har jeg fått en ny venn! Vi ble kjent da vi skulle synge sammen, forteller Mai-Kristin Skogland

(13).

Utenom en uke der hun var på ferie, har hun vært innom kulturtorget hver dag.

– Av og til har det vært bedre enn ferie, sier hun, før hun går tilbake til å vri om et håndtak på

kaffemaskinen og lager ferdig kaffen hun holder på med.

Hun blir instruert av Ole Elias Bergersen som har fått sommerjobb der han aktiviserer

ungdommene.

LÆRER: Mai-Kristin Skogland (13) har vært innom klubbhuset tre av fire uker i juli, og gleder seg over å lære

nye ting, som å lage en cappuchino av instruktør Ole Elias Bergersen. Foto: Hilde Anette Ebbesvik



– Det er kjempespennende at de fikk noe slikt som dette i gang. At noen i det hele tatt kom

på at vi trenger dette er fantastisk! Vi har sett at det blir godt brukt, så det er absolutt behov

for det, sier Bergersen.

Vil fortsette
Det var Ragnvald Wernøe, rektor i Hå kulturskule og Monica Cecilie Herredsvela, aktivitetsleder for

ungdom, som fikk ideen om å gi ungdommene et tilbud i feriemåneden.

– Når mange reiser på ferie er det noen som synes det er ensomt når en venn reiser bort.

Noen her har fortalt at de har funnet seg nye venner i løpet av sommeren, sier Herredsvela.

Her har kommet ungdommer som holder på å lære seg norsk, og de som bare vil ha noe annet å

gjøre enn å sitte hjemme.

Det har for det meste vært ungdom i 13-års alderen, som de håper vil komme igjen neste år om de

kan tilby det samme da.

– Vi har jobbet beinhardt for å få dette til, og trenger støtte neste år. Det er mange glade fjes

her, så det tyder på at dette er et godt tilbud, sier Herredsvela.

Mange aktiviteter

KJEKT: Benjanmin Ueland (12) storkoser seg på Nærbø der han får være sammen med andre kamerater i

sommerferien. Foto: Hilde Anette Ebbesvik



Det er tid for bingo, og ungdommene legger fra seg tegneblyanter og kortspill for å være med. Alle

får hvert sitt brett, og premiene legges fram.

Et etter et tall blir ramset opp, og spenningen øker.

– Årh, jeg har 19, ikke 20, sier en av guttene i sofaen som nesten ikke klarer å sitte stille i håp om at

hans tall dukker opp.

De fire har vært innom så mye de har hatt tid til i sommer, og setter pris på å ha et sted å treffes.

– Det er veldig gilt. Vi har spilt Magic (kortspill), prøvd VR-billene og spilt biljard, sier Leander Gravdal

Bye.

– Vi har vært på ferie også, men hver gang jeg har vært hjemme har jeg vært her. Det er

kjedelig å bare være ute, sier Mathias Svanes.

BINGO: Vetle Lervik Hagen (f.v), Benjanmin Ueland, Mathias Svanes og Leander Gravdal Bye håper på å få

fem på rad slik at de vinner bingo og sikrer seg en av premiene. Foto: Hilde Anette Ebbesvik



LES OGSÅ

En fullsatt hall tok imot landslaget på Nærbø

LES OGSÅ

Ny badestrand får terningkast fem: - Kanskje Jærens
fineste perle

Lik Jærbladet på Facebook

Les meir om: Kultur Hå Ungdom Sommer

Du og 15k andre likar dette.                          Lik dette

KONSENTRERTE: Emma Brouwer (13), Abdiwabah Mohamed (14) og Emil Wøien Wernøe til høyre er langt

inne i spill-verden der konkurranseinstinktet er høyt. Foto: Hilde Anette Ebbesvik
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Fleire saker

Tobias (19) fra Hå kapret stor rolle: – Jeg kjente ikke til Jørn Lier Horst i det hele tatt før dette
prosjektet

Denne foreldrelause jenta skal fylla
Storstova i advent for andre året på rad
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Kommentarer til denne saken

Har du begynt å stresse med julehandelen? Kanskje dette vil hjelpe på humøret

Han får Klepps frivilligpris i år På støttekonserten i 2017 fekk Skambankt ei
openberring. I år takkar dei med å samla eit
stjernelag
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