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Døra er ulåst

Bare kom inn

Du er velkommen

Til vårt hjerte og sinn



Tanken om å møtes oftere og kanskje lage

en klubb for utflyttede harstadværinger

oppsto.  Tromsø og Narvik hadde jo sine

klubber, så hvorfor ikke også vi?  Kunne vi

samtidig gi noe tilbake til hjembyen?

Tanken ble luftet og responsen var stor.

Selvfølgelig, en Harstad-klubb måtte vi ha.

HOARR, nå Destinasjon Harstad, med han

Helge i spissen, hadde merket seg interessen

og sommeren 1993 ble bl.a. undertegnede

spurt om å være med i et interimstyre som

skulle forsøke å dra i gang en klubb.  De

øvrige var Sissel Christiansen, Ellen

Clausen, Egil M. Jørgensen, Odd Børre

Sørensen, Lars Pedersen og Tor Eddie

Fossbakk. Arbeidet med å kartlegge “de

utflyttede” startet umiddelbart.  Vi satte

oss rett og slett ned og skrev opp navnene

på de vi kjente til.  Disse ble igjen bedt om

å komme med navn og slik fortsatte det.

Til slutt satt vi med en liste på ca. 600

navn.

Harstad-klubben i Oslo 10 år

Ved et jubileum er det tid for å se

seg tilbake. Hvorfor ble klubben stiftet og

hvordan skjedde det? Det hele startet

senhøstes i 1992. Da inviterte HOARR i

samarbeid med Harstad kommune til en

sammenkomst for utflyttede Harstad-

væringer på Holmenkollen Park Hotell.

Vi var ca. 100 personer tilstede. Mange

av oss møtte venner og bekjente vi ikke

hadde sett på lang tid og gjensynsgleden

var stor. Fra Harstad orientert om hva

som hadde skjedd i byen i de senere år og

hvilke planer man hadde fremover. Bjørn

Rasch Tellefsens nye multivisjon om

Harstad og omegn ble vist på storskjerm.

Nå, 10 år etter, har han for øvrig laget

en ny. I det hele ble arrangementet en

suksess, noe god mat og drikke selvsagt

også bidro til.



En klubb må ha vedtekter og arbeidet med

dette tok en del tid.  Formålet skulle

beskrives, betingelsene for å være medlem i

klubben måtte avklares etc. Med vedtektene

på plass, var tiden inne til å stifte klubben.

Dette skjedde fredag den 11. februar 1994

på Restaurant Lofoten på Aker Brygge. Vi

måtte jo være på et sted med  Nord-norsk

tilknytning.  Interimstyret nedsatte seg selv

som klubbens første styre og med

undertegnede som formann.   Dermed var

vi på sett og vis i gang og arbeidet med å

invitere til offisiell stiftelsesfest begynte.

Med inviterte og tilreisende fra Harstad,

var vi 286 personer som møtte til

stiftelsesfest den 22. april 1994 på Najaden

på Sjøfartsmuseet.  Så mange har vi nok

aldri vært ved senere sammenkomster, men

Harstad-klubben i Oslo har likevel overlevd

den vanskelige oppstartsfasen. Folk har

sluttet opp om klubben som har vist seg å

være en levedyktig.  For oss som startet det

hele, er det gledelig å konstatere dette.

På vegne av klubbens første styre, ønsker

jeg Harstad-klubben i Oslo til lykke med

10-års jubileet.

Tor Erik Hjertøy

Gratulerer med jubileet. 10 år er jo ingen

alder, men etableringen av Harstadklubben

i Oslo var så positivt, at dette må vi feire i

kveld.

Personlig er jeg nå da også litt stolt, siden

jeg var med på denne historiske hendelsen

med etableringen av klubben for 10 år

siden.

Og i alle disse årene har vi hatt et

fantastisk samarbeid og vi har også blitt

meget glad i klubben og medlemmene.

Vi har og har hatt mange planer om

etablering av tilsvarende klubber både i

Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Men på disse stedene har vi ikke lykkes like

godt.

Jeg vet at mange gjør et fantastisk arbeid i

klubben. Disse må vi trekke frem da de kan

være et eksempel til etterfølgelse.

Derfor takk til alle som har vært med og er

med på å gjøre denne klubben til det den

har blitt i dag.

Byen Harstad har behov for positive

ambassadører i hovedstaden.

Lykke til med feiringen.

Med vennlig hilsen.

Destination Harstad

Helge Schjølberg

Direktør.



Kjære dere alle . Gratulerer med dagen.

Det er en ære for meg å få hilse fra 100

års jubilanten Harstad og gratulere dere

alle med Harstadklubbens 10 års

jubileum.

Det  har vært interessant å følge klubben

gjennom dens 10 årige historie.

For Harstad som by er det viktig å ha

representanter fra byen i hovedstaden. At

dere har stiftet  denne klubben og

engasjerer dere på en særdeles positiv

måte har stor betydning.

For oss er det som å ha et “kontor i

Brüssel”, der hvor tingene skjer. Jeg retter

en stor takk til klubbens medlemmer og

styre for god kontakt med oss i

hjembyen.

Jubileumsbyen Harstad er nå midt inne

feiringa av sitt 100 års jubileum.

Gjennom to år har det nå vært jobbet

med å få til en feiring vi kan være stolte

av og ha gode minner fra. Slagordet for

jubileet er “ store øyeblikk skaper vi

sammen “.

Så langt har vi virkelig lyktes med

henblikk på dete.

Vi starta sterkt den første helga i januar

med både utstilling i Galleri Nord Norge

med Kristoffer Holst, Nyttårskonsert i

Kulturhuset og nyttårstrefest i Harstad

Travpark.

Sistnevnte samla ca. 5000

harstadværinger, store og små, til

aktiviteter ,underholdning og et fabelaktig

fyrverkeri.

Jubileet skal forsette videre på samme

måten. Aktivitetsoversikten for

jubileumsåret viser mangfoldet i byen vår

. Harstads 100 årige historie er skapt av

den enkelte innbygger, lag, foreninger,

arbeidsplasser, skoler osv.

Jubileumsfeiringen skal derfor være

inkluderende hvor alle kan delta med

jubileumsmarkering, stort eller lite, og vi

har gitt tilskudd til en rekke

arrangementer gjennom hele året.
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17. mai blir det TV-overføring fra

Harstad. Etter godt arbeid fra

Destination Harstad og 17. maikomiteen

er det blitt enighet med NRK om rammen

for overføringen. Det blir helt sikkert

noen flotte øyeblikk som blir vist fra

Harstad..

Den 18. juni blir det offesiel markering

av 100 års jubileet, med mottakelse av

innbudte gjester og med besøk av vår

kjære Kronprins. Programmet for dagen

er under planlegging, og vi gleder oss

stort. Han skal også forestå åpningen av

årets festspill lørdag den 19. juni, og

som feires for 40. gang.

Jeg håper at jubileet blir ei minnerik

markering hvor mangfoldet og deltakelsen

fra den enkelte blir sentral, slik

mangfoldet og engasjementet dere

representerer skaper positive

ringvirkninger i miljøet og gir rike

minner for den enkelte.

Til lykke med jubileet.

Vennlig hilsen

Halvar Hansen

Ordfører i Harstad



10 ÅR MED HARSTAD-KLUBBEN I OSLO

Det startet i 1994,  og nå er Harstad-klubben i Oslo blitt 10 år. Detet er ingen alder

hvor en kan lene seg tilbake og hvile på sine laurbær. Allikevel er det i en slik stund

interessant å kikke tilbake for å se litt på det klubben har gjort og i noen grad hvem

som har gjort hva.

Interimstyret av 1993/94 ble ledet av Tor Erik Hjertøy. Etter det har følgende vært

ledere av styret:

Linda Flåten…………………………….10.10.94  -  26.03.96

Tor Erik Hjertøy………………………. 26.03.96  -  01.11.97

Eva Pleym……………………………… 01.11.97  -  28.04.98

Per Ole Kaarbø……………………….. 28.04.98  -

Styret har i år følgende sammensetning:  Per Ole Kaarbø – leder, Jarle Evanger –

nestleder, Gunn Herdis Eikesæth – sekretær, Ole Martin Skaanes – kasserer, Magne

Hanssen og Elsa Mikalsen er styremedlemmer.  Svein Erik Lind og Inger Andreassen er

varamedlemmer til styret.

Klubbens årsfester har vært på forskjellige steder i Oslo. Den første -stiftelsesfesten -

var på Najaden. Videre har vi vært på: Spigerverkets restaurant, Ekeberg restaurant,

flere ganger på Holmenkollen restaurant og i 2003 var vi på hurtigruteskipet

MIDNATSOL.



Den gode kontakten med Harstad kommune og næringslivet i byen har

vært av stor betydning for klubben. Spesielt kan nevnes Hoarr,  nå

Destination Harstad og Harstad sparebank  Likeså har det vært viktig for

klubben å kunne være med å sette Harstad på kartet i Oslo og omegn. Vi

deltok aktivt i markedsføringen av Harstad-koret Vårbuds konsert i

Aulaen med påfølgende bespisning på Universitetsplassen. Så absolutt en

fin reklame for Harstad.

Klubbens hjemmeside på internett er svært godt besøkt. Denne siden er linket opp mot

bedrifter og begivenheter i Harstad.

Harstad-kortet gir innehaveren mulighet til billig overnatting på Rainbow hotell i

Harstad.

Vi er samlet til årsfest på Holmenkollen restaurant for å markere

Harstad-klubbens 10 års jubileum og at Harstad by er 100 år i 2004.

Per Ole Kaarbø

leder Harstad-klubben i Oslo

Klubbens familieutflukter har vært til Håløylagets hytte ved Lyseren.

De tradisjonelle båtturene har vært med den kullfyrte dampen Børøysund i

Oslofjorden.

Flere av klubbens medlemmer har deltatt på Harstadfesten som arrangeres i Harstad.



Våre støttespillere i Harstad 1994 - 2004.

Vi takker for støtte og godt samarbeid.

Bilbransjen i Harstad.


