
Frivillig arbeid, nye bekjentskap og 
nordnorsk øyparadis - sommeren 2020?

Vi klarte det i 2019 og vi prøver på nytt! Himmelblå Brygge ønsker å fordoble 
innbyggertallet på Ylvingen også neste sommer. Etter en innholdsrik 

sommersesong i 2019 med mange fantastiske frivillige og gode minner, inviterer 
vi derfor på nytt slik at flere får sjansen til å bli med på moroa! 

Er du nysgjerrig på konseptet og ønsker å kombinere en nordnorsk ferie med 
arbeid og nye bekjentskaper? 

Les videre! 



Himmelblå Brygge
Sommeren 2020

Vi ønsker å skape et godt arbeids- og fritidsmiljø på Ylvingen, og vi er derfor på utkikk etter folk som har 
lyst til å bli bedre kjent med oss i Himmelblå Brygge og vår søsterbedrift SeilNorge. 

Dersom du kunne tenke deg å jobbe med mat og reiseliv, samtidig som du får muligheten til å padle 
kajakk, lære nordnorske kraftsalver, seile færing og oppleve de lengste solnedganger, da kan vi anbefale 

deg å sende oss en e-post med litt informasjon om deg selv og hvorfor du har lyst til å bli en del av 
Himmelblå-teamet 2020.

Vi ønsker deg med på laget, og som vi opplevde i sommer; “jo flere vi er sammen, jo gladere vi blir”:)

Les mer på nettsidene våre www.himmelblaabrygge.no og send e-post og eventuelle spørsmål til 
post@himmelblaabrygge.no 

mailto:post@himmelblaabrygge.no


Ylvingen
Ylvingen er en idyllisk øy på vakre Helgelandskysten, med Vega i vest og Brønnøysund i øst. Himmelblå Brygge 

deler adresse med SeilNorge, som er arrangør av de råeste seilturene i Norge; vinter, vår, sommer og høst. 
Interessen for reiseliv på Helgelandskysten er stor og økende, og av gode grunner. Himmelblå Brygge har 

mange spennende planer for sommeren 2020 og enda flere for årene som kommer. 

Gjennom sommersesongen 2020 på Himmelblå Brygge kommer vi til å servere mye god mat og drikke, 
samtidig som vi leier ut kajakker, tilbyr bryggeplass til de sjøfarende, dyrker våre egne urter, brygger vårt eget 
øl, formidler turer og er vertskap for arrangementer. Vårt neste prosjekt er å tilby overnatting, og kanskje det 

kommer allerede til sommeren;) 

Les mer på nettsidene våre www.himmelblaabrygge.no



Hva får du igjen som frivillig?

Ender du opp som Ylving-væring på øya med 
oss kan vi tilby følgende:

● Kost og losji
● Inntil én uke ekstra kost og losji etter 

avtalt sluttdato
● Turer på og rundt Ylvingen
● Gratis bruk av våre kajakker
● Bruk av fritids-/aktivitetsrom
● Sist, men ikke minst:

○ Minner for livet!
○ Nordnorske opplevelser
○ Arbeidserfaring
○ Mye moro!
○ Nye venner og bekjentskaper



Vi tilpasser det frivillige arbeidet ut i fra dine 
ønsker, interesser og erfaringer, men tiltenkte og 
mulige arbeidsoppgaver ved Himmelblå Brygge er: 

● Servering av mat og drikke
● Grille, steke og lage mat på andre 

måter
● Ølbrygging
● Åpnings- og stengerutiner
● Turistinformasjon
● Turistguiding
● Kajakkutleie
● Drift av flytebrygge
● Frakte utstyr
● Markedsføring gjennom sosiale 

medier
● Arrangere aktiviteter på øya for 

frivillige
● Sette opp telt, gjerde og liknende
● Arrangere festligheter i restauranten
● Vedlikehold av bygg
● Urtehage, dyrking og stell
● Sist, men ikke minst:

○ Minner for livet!
○ Mye moro!
○ Nye venner og bekjentskaper

Hva får vi igjen?



Send oss en e-post på post@himmelblaabrygge.no med 
informasjon om deg selv og hvorfor du har lyst til å bli en del 

av Himmelblå-teamet 2020.

Vi gleder oss til å høre ifra deg!:)

Oppholdet ditt

Lengden på oppholdet kan variere, men i utgangspunktet er tre uker et minimum. Du avtaler 
på forhånd med oss når du har anledning til frivillig innsats. På tre uker kan vi bli bedre kjent 
og du kan finne deg til rette. Finner du ut av at du vil være lengre er det ingenting i veien for å 

utvide oppholdet på øya så lenge vi har ledig rom. 

Har du fylt 18 år og er gira på et opphold der du blir en viktig del av miljøet, arbeidet og 
utviklingen av destinasjonen Ylvingen? Da tror vi dette er noe for deg:)

Er du glad i å stå på, og i tillegg har bakgrunn fra, eller interesse for én eller flere av følgende 
kategorier er det positivt:

● Reiseliv
● Nord-Norge
● Serveringsbransjen (kokk/servitør)
● Guiding
● Dyrking og planting av urter og 

grønnsaker, ute og i drivhus

● Kajakkpadling
● Seiling
● Ølbrygging
● Sjømat
● Praktisk anlagt? 

snekring/elektrisk/rørlegging

mailto:post@himmelblaabrygge.no

