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Kortreiste aktiviteter

I

en tid hvor det kortreiste, det superlokale
og de nære relasjonene
aldri har vært mer viktig, kan det
likevel være utfordrende å finne
på morsomme aktiviteter for
familien hjemme. I SpareBank 1
SR-Bank jobber vi hver dag for
at folk skal lykkes med å få hverdagen og livet til å gå rundt –
og vi vet at det ofte er de små
tingene som gjør en stor forskjell.
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I denne boken har vi samlet
et knippe kortreiste lavterskel
-aktiviteter for hele familien –
både for de små og de litt større.
For dere trenger ikke bruke
masse penger, pakke bilen eller
være mange for å skape gode
minner.

Fyll opp minnebanken med
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GJENBRUKSBUTIKK
Gjenbruk er ikke bare kult, det er også bra for
miljøet og lommeboka. Du har sikkert masse
liggende hjemme du ikke bruker lenger som
andre kan få glede av. Hva med å etablere din
egen lille gjenbruksbutikk?
Her er noen tips til en vellykket business:

a. Start med en runde på soverommet ditt. Hva har du
som du egentlig ikke trenger lenger? Det kan være
alt fra klær du ikke bruker og leker du har vokst fra
til bøker du har lest ferdig

b. Sett en prislapp på de ulike tingene du har funnet 		
frem, men husk at det er lov å forhandle med
potensielle kjøpere om pris. Det er bedre å selge 		
unna flere varer til litt rimeligere priser, enn ingenting!

c. Finn på et kult navn på butikken din og lag gjerne
plakater for å synligjøre den.

d. Rigg opp et utsalgssted, i stua for eksempel, og still
ut de ulike tingene du har for salg. Du kan også ta
bilde av tingene og sende til familiemedlemmer
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og venner digitalt. Kanskje noen legger inn
et uslåelig bud?

e. Tegn ulike reklameskilt for butikken din, hvor du
viser frem forskjellige varer du selger. Eller kanskje
kan du bruke en morsom app som lar deg lage
digitale salgsplakater? Canva for eksempel!

f. Lag saft eller server kundene dine kjeks.
Litt servering er en sikker vinner for å lokke til deg
flere kunder
Bonustips: Invester pengene du tjener i noe smart.
Kanskje noe du har ønsket deg lenge og sparer opp til?
7
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FARGEKRITT
Med kritt i ulike farger kan man lage mye moro
rett utenfor utgangsdøren.
Her er tips til noen ting dere kan lage:

- Lag paradis: Paradis er et must når du har fargekritt.
Tegn opp et paradis, og ha en hoppekonkurranse
med familien.

- Lag sykkelsti: Tegn opp en liten sykkelsti med krittet,
så er det om å gjøre å holde seg på linja!

- Lag liksomgraffiti. PS. Husk å signere verkene dine
med et kallenavn.

- Lag familieportrett: Legg dere ned på bakken og
tegn formen av hverandre. Etterpå tegner dere på
klær og tilbehør – kanskje tegner dere også hunden
som står på ønskelista?
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BARKEBÅT-RACE
Dette trenger du:
•

Barkebit

•

Pinne

•

Blad

•

Kniv

a.

b.

Sånn gjør du:

a. Finn en barkebit du liker. Skjær den gjerne litt
til dersom du ønsker en spesiell form

b. Bruk kniven og bor et lite hull midt i båten
c. Sett pinnen i hullet som mast
d. Tre bladet på pinnen, og du har et seil

c.

d.

Bonus: Barkebåt-race er enda kulere om båtene har ulike
navn og historier. Hvordan havnet disse båtene akkurat
her? Har de vært på jordomseiling, og nå skal de seile
om kapp til en havn full av skjulte skatter?

PS. Omkamp er lov!
10
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PERLORAMA!
Perler, perleplater og tråd åpner opp for mye
moro for både større og mindre barn. Her er det
bare å tilpasse aktivitet og omfang etter alder
på barna:

- Lag perlekunst: Perl ulike motiver som gjør deg
glad (hjerte, regnbue, en familie etc.) og få hjelp av
en voksen til å stryke. Skriv et koselig brev og legg
det sammen med kunsten du har laget i en konvo
lutt. Lur pakken oppi postkassen til noen du kjenner.
Du kommer garantert til å gjøre noen glade!

- Lag vennskapsbånd: Plukk frem perler i ulike farger
og tre de på et snøre, og vipps så har du et armbånd
enten til deg selv, til pappa eller en venn for
eksempel. Her kan du bruke farger til å lage ulike
mønstre og lage ulike lengder på armbåndene.
Kanskje kan du lage ringer som passer til også?

12

- Lag gigabrett: Mange små perler kan bli til noe
skikkelig stort og fint! Sett sammen flere brett til
ett gigabrett. Kanskje fortjener det å flytte inn i en
ramme på veggen?
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KJØR KLIMAKONKURRANSE!
Å bidra til et bedre klima er ikke bare viktig – det
kan også være gøy! Spesielt hvis man lager en liten
konkurranse ut av det. Finn frem søppelsekker, og
sett ut på jakt etter plast og annet søppel som ikke
hører hjemme i naturen. Den som samler mest sikrer
seg tittelen klimaminister (og kan sette i gang flere
klimatiltak).

Plastbeger

Godteripapir

Dere kan også avansere konkurransen med å innføre

Panteflasker

ulike regler, som for eksempel:
•

5 poeng for plastbegere og beholdere

•

10 poeng for panteflasker

• 15 poeng for ispinner
•

20 poeng for godteripapir

Ispinner

PS.
Husk å bruke hansker når dere plukker søppel, og
vask hendene godt når dere er ferdige med jakten.
14
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HØL I HATTEN!
Dette er en klassiker som noen foreldre også
kanskje husker. Alt du trenger er en ball,
litt konsentrasjon og tre personer til å spille.
Sånn her funker det:

- En starter som ballkaster mens de andre stiller seg
på rekke litt unna

- Ballkasteren tenker på et ord inni seg (f.eks. et dyr,
en matrett, en ting i huset o.l.)

- Så kaster ballkaster ballen til første person i rekken
-
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og sier for eksempel «Jeg tenker på en ting i stuen
som begynner på A»
-Den som får ballen gjetter svaret og kaster ballen
tilbake. Deretter videre i rekken.
Gjetter ingen riktig svar i første runde kastes ballen
på nytt til ballkasteren, som da også må avsløre
bokstav nummer to
Når noen har gjettet riktig svar, kaster ballkasteren
ballen høyt opp i luften samtidig som han/hun roper
«høl i hatten» og navnet på den som gjettet riktig
Den som gjettet riktig må prøve å fange ballen før
den treffer bakken, og klarer han/hun det er det
deres tur til å være ballkaster i neste runde
17
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KONGLEKIOSK OG MOSEBUTIKK FOR DE MINSTE

Kongler

Pinner

Konglekiosker og mosebutikker kan enkelt
etableres i små og store hager, på verandaer eller
i et skogholt nær deg. Og det beste av alt?
Det kreves ingen startkapital!
Her er noen av varene du kan finne i konglekiosken:
•

Kongler selvfølgelig, både små og store

•

Pinner i ulike lengder og prisklasser

•

Et stort utvalg blader. De grønneste er de dyreste

Mosebutikken har også et variert utvalg varer:
•

Grønn mose, rød mose, brun mose, gul mose

•

Barkebiter i løsvekt

•

Små steiner til stive priser

Hvis salget går treigt kan jo alle de fine varene settes
sammen til naturkunst? Land art er et kjent konsept
for både barnehage- og skolebarn.
18

Blader
Bark

Mose

Steiner
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LAG ET PUSLESPILL
Engasjer hele familien til å lage deres helt
eget puslespill!
Sånn gjør dere:

- Få alle til å tegne og fargelegge motiver på egne ark
- Når tegningene er ferdige, finner dere fram saksa
og klipper arkene opp i ulike biter

- Så gjenstår det bare å pusle bitene sammen til
et helt motiv igjen

Tips: Øk vanskelighetsgraden ved å klippe arkene
i mindre biter.

20
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HINDERLØYPE FOR
RASKE FØTTER
Hinderløype er alltid moro, og kan like enkelt
arrangeres innendørs som ute.
a. Finn frem ulike hindre. Det kan være alt fra steiner,
grener, blader og stoler til kosedyr, bøker og 		
puter. Her er alt mulig!

b. Legg opp løypen. Skal det være en spurt
eller langdistanse?

c. Finn noen som kan ta tiden
d. Klar, ferdig, GÅ!

Bonus: Når deltakerne begynner å bli
ekstra varme i trøya, legger dere inn en ekstra
utfordring: hinderløypa baklengs!
For de litt eldre: For å gjøre hinderløypen vanskeligere kan
dere legge til regler – for eksempel at dere må komme
dere gjennom hele løypen uten å tråkke på gulvet.
22
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PAPPERI
Pappesker som ikke er i bruk lenger kan ikke bare
bli små slott. Det kan bli romskip, fly, sjørøverbåter
og ubåter. Her er det bare å ta saks og fargestiftene fatt, og lag deres eget papperi!

MORO MED
MASKERINGSTEIP
Alt du trenger er maskeringsteip og en god
dose fantasi.
Lag ulike hindringer inn til rom med maskeringsteip som man skal prøve å komme seg gjennom
uten å bryte teipen. Dere kan også lage egne
regler for hvert rom. Noen steder må man krype
langs bakken, mens andre steder må man hoppe
over. Den som kommer seg inn i flest rom uten
å bryte teipen vinner!
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LAG EGEN
SMYKKEKOLLEKSJON
For de litt eldre barna er smykkekolleksjon en
sikker vinner. Lag nye smykker med enkle
hjelpemidler, eller kjør gjenbruk av noe du
allerede har. Mye er gjort med litt hyssing, noen
nye perler og kanskje et anheng fra et gammelt
smykke som trenger en oppgradering.
Tips for de litt mindre: Når smykkene er produsert, kan du rigge opp til en smykkebutikk hvor
andre i familien kan komme og kjøpe smykker med liksompenger. Du kan også ta bilde
av smykkene og sende til venner, som kan få
sjansen til å legge inn et bud digitalt.
Eller, du kan pakke de inn og legge i postkassa
til noen du savner å leke med?
Gleding er en fin ting! <3
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Perfekt for en innedag:

KUNSTNERSKOLE
FOR AMATØRER
Finn ut hvem i familien eller vennegjengen som
har en kunstnerspire i seg. Arranger kunstnerskole for amatører!
a. Finn frem ark og tegne- og malesaker
b. Velg fire ting som skal illustreres. For eksempel en
vase, et kosedyr, et blad og en frukt

c. Still gjenstandene opp på et bord, og sett dere på
hver deres side, slik at dere ikke ser hverandres ark

d. Sett nedtelling på 30 minutter til å tegne eller male
alle tingene. Etterpå viser dere frem kunstverkene
og forteller hverandre hva dere liker med hver
av dem

28
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Morsom aktivitet både inne og ute:

SAMLEMANI
Små-stein

Samleleken er alltid en slager, enten du er inne
eller ute! Hvem klarer å samle disse tingene på
kortest mulig tid:
Ute:
•

4 forskjellige blader

•

5 små steiner i samme størrelse

•

1 stor kongle

•

1 meter lang pinne

•

4 forskjellige blomster

•

7 grønne gresstrå

•

1 barkebit

Barkebit
Kongle

Blader

Pinne
Blomster

Sneglehus

Gresstrå

Inne:
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•

4 forskjellige fargeblyanter

•

1 kopp med mønster

•

2 servietter

•

4 sokker i forskjellige farger

•

1 viskelær

•

2 bøker med noe grønt på omslaget

•

1 kulepenn
31
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BALL I BØTTA
Antall deltakere: Fra to personer og oppover
Utstyr: 1 bøtte, 1 liten ball og 1 tau
Sånn gjør dere:

- Heng bøtten opp i et tau, som festes til en grein.
Bøtten skal bli hengende ca. 2 meter over bakken.
PS. Høyden over bakken kan varieres og tilpasses
barnas alder.

TO MORSOMME
BALLONGLEKER
Her er to morsomme leker med ballonger som
kan lekes med to deltakere og oppover.
Dette trenger du:
•

rundt beina med et snøre. Så er det om å gjøre å
tråkke på de andres ballong til de sprekker. De som

- Deltakerne skal nå forsøke å kaste ballen i bøtten fra
7–8 meters avstand. Hver deltaker har rett til
tre kast.

- Hver ball som havner i bøtten, gir 1 poeng.
Førstemann som kommer til 10 poeng, har vunnet!

Blås opp ballonger, og fest et likt antall ballonger

står igjen med hel ballong til slutt, vinner. OBS. For
denne leken må man tåle litt bråk.
•

Spill ballongtennis! Blås opp en ballong som skal
være tennisballen. Tape en papptallerken eller
et stivt ark til en ispinne eller tresleiv, og bruk
som racket.
Lykke til!

32
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HJEMMESPIKKET
KUNSTUTSTILLING

b.

a.

Spikking er en tidløs klassiker for både store og
små, og man kan lage mye rart og fint av kvister,
bark og trebiter. Hvem klarer å lage de beste,
rareste eller morsomste kunstverkene? Hent
inspirasjon fra Emil i Lønneberget, og ta spikkekniven fatt. Når dere er ferdig med spikkingen,
stiller dere ut det dere har laget i en helt spesiell
kunstutstilling. Ta gjerne bilde av kunstverkene
slik at familie og venner kan by på dem.
OBS! Selv om spikking er kjempegøy er det ikke noe
å spøke med. Man skal alltid være forsiktig når man
bruker kniv. Her er viktige huskeregler for både nye og
erfarne spikkere:

c.

d.

e.
a. Sitt alltid når du spikker, og spikk alltid fra deg
b. Bruk en skarp kniv, som har fingerstopp slik at ikke
fingrene sklir ned på bladet

c. Spikk aldri mot andre
34
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TURBINGO

a.

b.

Turbingo er ikke bare for bil- eller gåturer – det
funker vel så bra hjemme i hagen eller i huset.

Sånn funker det:

a. Hva kan du finne på turen mon tro? Lag et ark med
bilder av ting dere kan se på turen, som for
eksempel ulike trær, blomster, bekk, vann, hytte, 		
turskilt, barn, voksne, ekorn, fugler eller kanskje til
og med en dyrebæsj?

b. Ta med blyant og kryss ut de tingene du ser
c. Hvem kommer først i mål? Ikke glem å rope
«bingo» så høyt du klarer!

BINGO!!!

c.

36
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Hjemmekinokveld du sjelden
vil glemme
Slik gjør du:
a. Lag dine egne kinobilletter som du legger i en boks.
Her kan gjestene (storebror, en venn eller mamma
for eksempel) hente billettene sine før filmen starter

b. Bruk tegneark til å lage beger til popcorn eller snop.
Det gjør du ved å rulle dem sammen på skrått som
et kremmerhus og bruke teip til å feste sammen.
Tips: gjør begerne enda kulere med å tegne eller
male på dem

c. Rigg til en liten kiosk inne, hvor gjestene kan kjøpe
seg litt godis til filmen. Her er det du som bestemmer
prisen. Skal de betale med ekte penger, eller
koster det for eksempel tre hopp på ett ben for
et popcornbeger?

d. Når gjestene har funnet plassene sine, kjør en liten
introduksjon av filmen de skal få se. Hvorfor skal
akkurat denne filmen vises, og hva er reglene under
visningen? Forklar også hvor de kan liste seg ut hvis
noen for eksempel må på toalettet under visningen.

e. Kjør film!
38
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SOV UNDER
ÅPEN HIMMEL
Du trenger ikke reise langt, eller ha masse utstyr
for en skikkelig fin telttur i høstferien. Det er vel
så gøy i hagen! Alt du trenger er et telt, myke
underlag, varme dyner, pledd og puter.
Legg dere ned, se opp og studer stjernebildet
– som er ekstra fint på høsten.
Gode natthistorier blir enda bedre med stjerner
i bakgrunnen.

40
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ÅPNE EGEN
RESTAURANT
Innedager sammen med familien er perfekt for
å åpne egen restaurant!

- Først er det viktig å fordele roller, så det ikke blir
rot i restauranten. Hvem skal være kokk? Hvem
skal servere maten? Og hvem er gjester? Kanskje
noen også er en matanmelder fra en viktig avis?
PS. Man trenger ikke fylle alle rollene for å åpne
en vellykket restaurant. Viktigste er en kokk og
en gjest til å spise maten!
- Så er det tid for å lage meny. Her kan alle
komme med ideer, men det er kokken som tar
den endelige beslutningen
- Og så må restauranten ha et navn før åpning.
Hva med å legge lapper med navneforslag i en
bolle og så stemme på de ulike forslagene?
- Så er det på tide for servitøren å ta imot de første
gjestene. Vis dem til plassen de skal sitte og ta
imot bestilling
42

- Bestillingen videreformidles til kokken som lager
maten. Så tar servitøren med maten til gjestene
- Når gjestene har spist må de huske å gjøre opp
for seg. Hva kostet dette smakelige måltidet?
Gjør opp med gjestene, og ønsk dem
velkommen tilbake
- Til slutt er det bare å krysse fingrene for at mat
anmelderen skriver en god anmeldelse
i morgendagens avis!
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DRA PÅ FOTOSAFARI!
Utforsk hagen, nabolaget eller skogen med
fotosafari! Alt du trenger er et kamera og et
skarpt blikk!
Sånn her funker det:

a. Bestem deg for en bokstav
b. Let etter ting i naturen som begynner på den
bokstaven. Her gjelder det å ta bilde av så mye
som mulig!

c. Kjør bildeshow av alle bildene etterpå, og kår
en vinner av konkurransen
Tips: Hva med å ha flere kategorier i konkurransen?
Det er stas å få premie for det fineste eller morsomste
bildet også!

44
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BYGG SPAGETTIBRO!
Aldri laget spagettibro før? Da har du gått glipp
av noe gøy! Alt du trenger er ukokt spagetti
og litt teip.
Sånn gjør dere:
Alle deltakere får utdelt like mye spagetti. Så er det om
å gjøre å legge sammen spagetti og prøve å lage en
så lang bro som mulig. Bruk teip til å feste spagettien
sammen. Kommer du fra sofaen til TV-en? Eller helt fra
kjøkkenet til gangen kanskje? Den som får den lengste
broen uten å knekke spagettien vinner!
Tips: Dere kan også teste hvem som klarer å lage
det høyeste tårnet, eller hvilken bro som kan holde
mest vekt.
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LAG DRAGE!
Hvor gøy er det ikke å lage sin egen drage?
Denne oppskriften har vi lånt fra KFUK/KFUMspeiderne og den gir deg en super drage som
du kan pynte akkurat som du vil:

b. Lag et hakk i endene på begge pinnene.
c. Fest hyssingen i det ene hakket og lag en stram 		
ramme rundt hele dragen

d. Fest hyssing i enden på begge pinnene slik at det

•

Plast eller papir

•

2 blomsterpinner

•

går en snor langs hver pinne. (På tvers og på langs
av dragen.) Disse skal ikke være stramme. Der
snorene møtes, fester du den lange snoren du 		
       skal holde i når du flyr dragen. Denne snurrer
du rundt en bit med papp slik at du har noe å 		
holde i når du skal fly dragen din

Hyssing

•

e. Ta plast eller papir og brett det stramt rundt

Snor til hale

•

Papp til håndtak

•

Saks

•

Teip eller stiftemaskin

Dette trenger du:

Sånn gjør du:

a. Lag et kors av de to pinnene. Den ene pinnen skal
være lengre enn den andre. Bind dem sammen.
Det er viktig at den lange pinnen bindes midt på
den korteste pinnen som i et kors

hyssingrammen

f.

Fest med teip eller stifter.
Skjær bort det som blir til overs

g. Til slutt lager du en hale av hyssing der du fester 		
noen biter av plasten eller papiret du brukte til
å lage dragen. Denne fester du nederst på den 		
lange pinnen. Uten denne kan dragen bli ustabil
og vanskelig å fly

h. Pynt dragen din med tusj eller maling, og sett
den i lufta!
Illustrasjon på neste side...
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d.
a.

b.

e.

f.

c.

g.

h.
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TRE KLASSIKERE
FOR LANGE INNEDAGER

52

•

Kims lek: En klassisk huskelek for både store og små.
Legg så mange gjenstander du ønsker ut på et bord.
Alle deltakerne får ett minutt til å se på gjenstandene
og prøve å huske alt. Etter ett minutt legger dere en
duk over gjenstandene, og alle får i oppgave å skrive
alle gjenstandene de husker på et ark. Den som
husket flest vinner! Tips: Gjør det vanskeligere med
flere gjenstander og kortere tid til å huske.  

•

Mimeleken: Mimeleken er alltid gøy og kan tilpasses
alle aldre, og kan lekes med så få og så mange som
vil. Del dere enten opp i lag, eller vær alle på ett lag.
Skriv opp ulike ord på små lapper som dere legger i
en bolle. En og en trekker en lapp som de holder for
seg selv. Så er det bare å sette i gang mimingen, til
de andre klarer å gjette hva det stod på lappen.
Lykke til!

•

Gjemsel: Gjemsel er like gøy inne som ute, og dere kan
leke den på forskjellige måter. Enten er det én som teller
og flere som gjemmer seg, eller så er det én som gjem
mer seg mens flere prøver å finne personen. Dere kan
også lage egne regler som at man etter ett minutt er
nødt til å lage en liten lyd som kan være med å lede den
som leter i riktig retning.
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SETT OPP EGET
TEATERSTYKKE
Egenproduserte teaterstykker er de aller beste.
Inviter familien på et teaterstykke de sjelden
vil glemme.
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-

Først må man finne ut hva teaterstykket skal
handle om. Et tips er å skrive ulike ideer på
papirlapper og så trekke fra en bolle. Det første
man trekker blir temaet!

-

Så skal manuset skrives og roller fordeles. Skriv
sammen, eller gi én rollen som manusforfatter

-

Å øve replikker er en viktig del av teaterforberedelsene. Gi dere selv en tidsfrist til når
replikkene skal være innøvet

-

Gå på rekvisittleting i huset. Hva finnes som kan
bli til morsomme rekvisitter i et teaterstykke?
Puter kan for eksempel bli til fjell, bøker til
bygninger og blomster til skoger.

-

Når alt er klart, må det selges billetter og gjester
må innta sine plasser
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MINI-MINIMINI-GOLF
Bygg deres egen lille golfbane innendørs!

-

Rydd et bord og sett opp ulike små hindre.
Det kan for eksempel være blyanter og viskelær,
puslespillbrikker og andre små ting dere
har hjemme

-

Lag en liten ball av en liten bit aluminiumsfolie

-

Knips ballen med fingrene gjennom hindrene
på bordet

-

Den som kommer gjennom hindrene med færrest
knips, vinner runden

Når dere har rundet banen noen ganger, kan en ny
bane legges opp med nye og vanskeligere hindre.
Kanskje man skal ha et lite hopp, eller en noen høye
vegger man må rundt? Bøker, maskeringsteip og
papir fungerer også fint som baneelementer.
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VERDENS KULESTE
SÅPEBOBLEVANN!
Det er superenkelt og supergøy å lage
såpeboblevann med farge hjemme.
Dette trenger du:
•

1/2 dl oppvasksåpe

•

3,5 dl vann

•

1 ts sukker

•

Blåsepinne

•

Et drypp av valgfri konditorfarge

Sånn gjør du det:

a. Rør alle ingrediensene forsiktig sammen.
Pass på at det ikke blir alt for mye skum

b. La såpeboblevannet stå i noen minutter
c. Blås så mange bobler du klarer
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SØLEPYTTSAFARI
PÅ VÅTE DAGER
Regndag trenger ikke bety innedag. Kle heller på
dere regntøy og støvler, og gå på sølepyttsafari i
nabolaget! Se hvor mange sølepytter dere finner,
og hopp uti.
Tips: Fantorangens sølepyttsang «pytt pytt pott» er
perfekt oppvarming til sølepyttsafari.
Sånn går første verset:
Der er en sølepytt, hopp ut i pytten
Skynd deg å plaske
Pytt pytt pott a pytt pytt pott
Men hva skal jeg plaske med?
Føttene!
Plaske med føttene, plaske med føttene,
plaske med føttene
Pytt pytt pott a pytt pytt pott
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Vi i SpareBank 1 SR-Bank vet at
det ligger så mye verdi og glede
i det nære, og i de små ting.
Nesten alt starter jo i det små.
Og smått trenger ikke å være noe
lite eller ubetydelig. Det kan bety
å utforske stedet der du bor og
å skape gode minner med dine
nærmeste i en litt vanskelig tid.
Vårt mål er å bidra til verdiskaping
i nabolag og lokalsamfunn,
som en solid støttespiller
for både organisasjons- og
hverdagsliv. Det er hjemme vi
søker ankerfeste i en verden
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som endrer seg i svimlende
takt, og derfor trenger vi aktører
som skaper aktiviteter lokalt. Det
kan være en gjenbruksbutikk
eller konglekiosk, men det kan
også være en bank. En bank
som er der for deg, der du er.
Enten du trenger forsikring,
råd om finansiering eller tips til
morsomme kortreiste aktiviteter
for familien.

Hilsen alle oss i
SpareBank 1 SR-Bank
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Utforsk stedet der du bor

