
Telefon: 22116920 

E-post: prosjekter@mirasenteret.no 

Hjemmeside: www.mirasenteret.no 

Storgata 38 (4.etg.) 

0182 Oslo 

Andre aktiviteter: 

I tillegg til de nevnte aktivitetene vil det arrangeres 

flere ekskursjoner rundt omkring i Oslo.  

Kanskje du har lyst til å bli med på en tur i 

Oslofjorden og ut til en av øyene?  

Har du nylig kommet over en film, bok eller artikkel 

som du synes er verdt å diskutere?  

 

Gjør noe utenom det vanlige denne sommeren!  

 

Vi ønsker å skape en arene hvor unge jenter kan 

komme sammen, utvikle nye vennskap, bygge broer 

og ha det hyggelig.  

 

Bygg nettverk, broer og ha det 

gøy! 

Påmelding sendes til prosjekter@mirasenteret.no 

Sommeren 2012:  

 

Aktiviteter arrangert av  

MiRA-Senteret  

MiRA-Senteret 

   

MiRA-Senteret holder åpent hele sommerferien og 

inviterer jenter til å delta på ulike aktiviteter.  

 

Følg oss på Facebook eller Twitter! 

 

www.facebook.com/mira.senteret 

www..twitter.com/MiraSenteret 



Gokart: 

En av de morsomste motorsportene som finnes. Gokart 

tester koordinasjonsevner, utfordrer fartsgrenser og 

leker med eventyrlysten.  

Kjøringen skjer på en 

lukket bane, og 

instruksjoner blir gitt i 

forkant.  

Deltakerne kjører to heat 

(race) hver, og det 

utleveres premie til de 

tre øverste pallplasseringene.  

Hvem passer dette for? Alle eventyrlystne jenter som 

ønsker å utfordre seg selv i trygge omgivelser.  

 

Når:  17.07.2012 og 26.07.2012 

Antall personer: 10 per gang 

Klatring: 

Vil du gi deg selv en utfordring, er klatring riktig aktivitet for 

deg! Møt veggen, bokstavelig talt, og bli med på innendørs 

klatring med MiRA-Senteret.  

 En økt på to timer med gruppeinstruktør, gjør at 

denne aktiviteten passer like godt for nybegynnere som for 

de litt mer erfarne. Her vektlegges brobygging, da deltakerne 

må samarbeide og stole på hverandre for å skape en 

vellykket opplevelse! 

 

Hvem passer dette for? Klatrning passer for alle som ser 

etter en utfordring i trygge omgivelser, enten stor eller liten.  

 

Når:  03.07.2012 og 12.07.2012 

Antall personer: 10 per gang 

Piknik: 

Solen skinner, gresset er 

grønt, duken ligger på 

plenen og piknikkurven 

spiller hovedrollen. Bli med 

på piknik med MiRA-Senteret 

og andre jenter. Spis lunsj i en av Oslos mange parker, ta 

med venner og bli kjent med nye mennesker.  

  

Hvem passer dette for? Alle som ønsker å ha en hyggelig 

stund i samhold med andre.  

Hvor:  I Oslos mange vakre parker 

Når:  Dato kommer fortløpende på facebook 

Museumsbesøk:  

Hvor godt kjenner du historien til din egen by, kunsten som 

finnes eller andre kulturelle høydepunkt? Vi arrangerer 

museumsbesøk, og tar deg med på spennende utstillinger.  

 

Dette er et ypperlig tilbud for kunst- og historieinteresserte, 

så vel som for dere som ønsker å lære mer om ulike temaer.  

 

Hvem passer dette for? Alle kan ta del i, og nyte, et 

museumsbesøk. Det krever ingen forkunnskaper, men åpner 

mange dører til ny kunnskap.   

Hvor:  Kjente museer i Oslo 

Når:  Dato kommer fortløpende på facebook 

Debattforum: 

Dialog og debatt er noe av det viktigste vi har, for det er 

nettopp dette som skriver historie. Har du en debattant i 

magen, ønsker du å lære mer om et tema eller vil du 

simpelthen bare høre på andre dele sin kunnskap? Ja, så kom 

på debattforum! I løpet av sommeren skal vi diskutere ulike 

temaer, men kom gjerne med forslag!  

 

Hvem passer dette for? Alle, både liten og stor.  

Hvor:  MiRA-Senteret sine lokaler, 

 Storgata 39, 4. etg.  

 

Når:  Dato kommer fortløpende på facebook 

Det kan bare gå oppover! 

Gokart: for de som ønsker 

fart og spenning! 

 

SOMMERAKTIVITETER 
(oppmøte på MiRA-Senteret med mindre 

annet er oppgitt) 

  


