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INVITASJON TIL FAGFORBUNDET UNG SIN SOMMERFESTIVAL 20.-22.mai 2022 
 
Bli med på årets happening! Sommerfestivalen 2022 i regi av Fagforbundet Ung som i år 
avholdes på Hurdalsjøen hotell på Øvre Romerike, kort vei fra Gardermoen. 
 
Sommerfestivalen er et årlig arrangement for alle medlemmer i Fagforbundet mellom 
(fylte)18-30 år samt ungdomstillitsvalgte og studentkontaker opp til 33 år. 
Festivalen inneholder både politiske innledninger, skolering, debatter, sosiale aktiviteter og 
underholdning. Dette arrangementet er en møteplass for unge medlemmer i Fagforbundet 
hvor en får muligheten til å bli bedre kjent med forbundet, møte ungdom fra hele Norge, 
knytte nettverk og vennskap. Det er plass til opptil 200 deltakere og det er først til mølla..  
 
Litt om programmet 
Programmet starter fredag 20.mai kl.16.00 og varer til søndag 22.mai kl.13.00.  
Etter to år med pandemi og veldig spesielle tilstander gleder vi oss til å igjen å kunne invitere 
til en fysisk festival i vakre omgivelser i Hurdal kommune. Programmet i år vil ha fokus på 
framtidas kamper og hva som er viktig for dere som unge. For å forstå framtida må vi også se 
tilbake og skjønne fortida. Vi snakker om viktigheten av et organisert arbeidsliv, mangfold og 
inkludering, helse og mye mer.  
Geir Aker «Fenrikken», Proffer fra Forandringsfabrikken, Norsk Folkehjelp, Peder Kjøs og 
Ingeborg Senneset, Gatas Parlament og mange flere kommer. Lørdag kveld er det tradisjonen 
for kostymefest og i år med temaet KARNEVAL. Her er det bare å slippe fantasien løs.  
 
På lørdagen er det lagt opp til parallellseminarer. Du skal velge et før lunsj og et etter lunsj 
når du registrerer deg.   
 
 
Det vil komme mer informasjon om sommerfestivalen på Fagforbundet Ung sin nettside og 
facebooksiden. 
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Det er bindende påmelding  
Om du blir syk eller andre uforutsette ting oppstår som gjør at du ikke kan delta må du melde 
fra om dette til arrangør så snart som mulig. Gi også beskjed til ungdomstillitsvalgt i din 
forbundsregion/ delegasjonsansvarlig.  
 
Søknad om permisjon fra sommerfestivalen 
Det vil ikke bli gitt permisjon fra festivalen for å delta på andre arrangementer. Det forventes 
at deltakerne er med på det faglige programmet hver dag. 
Om det oppstår en spesiell situasjon som gjør at du likevel er nødt til å forlate 
sommerfestivalen i løpet av helga sendes permisjonssøknad til sentralt ungdomsutvalg for 
behandling via delegasjonsleder eller ungdomstillitsvalgt i din forbundsregion.  
 
Overnatting 
Det er lagt opp til at alle deltakerne bor på dobbeltrom. Om du ikke kjenner noen å dele rom 
med vil Fagforbundet sørge for at du fortrinnsvis plasseres sammen med en annen 
likekjønnet deltaker fra din forbundsregion. Dersom det er særskilte årsaker til at du har 
behov for enkeltrom må du ta kontakt med oss.  

  
Fagforbundet sentralt som arrangør dekker oppholdet (overnatting og mat) på 
sommerfestivalen for alle deltakerne. 
 
Det vil bli satt opp busser til og fra Hurdalsjøen hotell – Gardermoen og Oslo på  
fredag og søndag.  Om du ønsker å sitte på må du markere det i påmeldingsskjemaet.  
  
*Reise for øvrig må du søke om å få dekket av din fagforening eller evt. forbundsregion. 
 
Påmeldingsfrist 10. april 2022  
 
Påmeldingslink: Sommerfestivalen 2022 Fagforbundet Ung (provisoevent.no)   

 
Skulle du ha behov for mere informasjon så ta kontakt med ungdomstillitsvalgt i 
forbundsregionen din:  
 
  
Navn: Vebjørn Stigen    e-post: vebjorn.stigen@fagforbundet.no  telefon: 95869541 
 
 
 
 
Med hilsen 
Fag, yrke og ungdomsavdelingen 
 
Signe Hananger Gunn Kristin Johansen 
avdelingsleder rådgiver 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur. 

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Sommerfestivalen2022/register
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Velkommen til Fagforbundet Ung sin sommerfestival 
20.-22.mai 2022 

Hurdalsjøen hotell,  
Skredderbakkvegen 9-11, 2090 Hurdal 

 
Program:  
Fredag 20.mai  
Kl. 14.00 – 16.00 Innsjekk  
Kl. 14.00 – 15.30 Lunsj  
Kl. 16.00 – Åpning   
                    Gatas Parlament 
                    Leder av Fagforbundet Ung Victoria De Oliveira 
        Leder av Fagforbundet Mette Nord  
        Speedating med noen av Fagforbundet Ung sine samarbeidsorganisasjoner 
Kl. 18.00 – Avslutning og sang  
Kl. 19.00 – Tacofredag  
Kl. 20.30 – Forestillingen «Den røde tråden» Historien om velferd for alle. 
                     En allsangforestilling som forteller arbeiderbevegelsens historie med historiske    
                     bilder og filmer. 

Kl. 22.00 - Sosialt/Hygge/Festivallounge 
Kl. 23.00 – Nattmat  
Kl. 01.00 – Baren stenger  
 

Lørdag 21. mai 
Kl. 07.00 – 09.00 Morgen Rave og Yoga  
Kl. 07.30 – 09.30 Frokost og delegasjonsmøter  
Kl. 10.00 – Åpning dag 2  
Hovedinnleder – Jonas Bals, Fra boka Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet. 
 
Kl. 11.30 - Parallellseminar - Du velger et før lunsj og et etter lunsj 
 

1. Arbeiderbevegelsens historie med Ole Martin Rønning fra 
«Arbark» som er et allsidig dokumentasjonssenter med samlinger innen arkiv, 
bibliotek, fotografi, lyd, film og gjenstander.  

2. Framtidas kamper sett med Proffene i Forandringsfabrikkens øyne!  
Forandringsfabrikken (FF) er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og 
unge. Målet til Forandringsfabrikken er at barn opplever skole og hjelpetjenester og 
andre systemer som trygge og nyttige.   

3. Moderne streik på 1-2-3 med Fagforbundet Teater og Scene 
med bakgrunn fra streiken i kultursektoren 2021  
 

Kl. 12.15. – 13.15 - Lunsj  
Kl. 13.15 -  Parallellseminar (samme temaer som før lunsj)  
Kl. 14.15 – «Fenriken» fra Kompani Lauritsen, Geir Aker – Motivasjon og samhold 
Kl. 15.30 –  Ulike aktiviteter  
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Kl. 17.30 – Avslapping før middag  
Kl. 19.00 – Middag – Grilling – ferdig utkledd  
Kl. 20.30 – Gruppebilde  
Kl. 21.00 – Konsert – fest  
Kl. 22.00 - Spillerom/lounge  
Kl. 23.00 – Nattmat  
Kl. 01.30 – Baren stenger  
 

 

Søndag 22.mai  
Kl. 08.00 – 10.00 Frokost - Delegasjonsmøter  
Kl. 10.00 – Alle må være sjekket ut av rommene  
Kl. 10.00 – Åpning dag 3  
                 Yohan Shanmugaratnam, fra boka ”Vi puster fortsatt” som kom i 2020 
                    Den handler om rasisme og røtter, om oppveksten jeg og Norge har delt, og om hvordan vi 
                      begge har forandret oss etter drapet på Benjamin Hermansen, 11. september, 22. juli og  
                      drapet pa. George Floyd. Boka har også blitt en fortelling om forbudt kjærlighet,  
                      kameratskap og håp  

Kl. 11.30 – Peder Kjøs og Ingeborg Senneset - “Jævlig menneskelig”  
                      Hvorfor føler helt vanlige mennesker så mye angst, skam, tristhet, sinne, sjalusi og ensomhet?                
                        Frykten for å ikke være bra nok kan få oss til å føle oss helt jævlig - og til å gjøre de jævligste ting. 

Kl. 12.30 – Oppsummering og Avslutning  
Kl. 13.00 – Lunsj  
Kl. 14.00 – Hjemreise  
 
 

 
Med forbehold om endringer i programmet  

 
                     
                     
 
 
 


