
ምስ ሓደስቲ ሰባት ክትላለ ትደሊ ዶ፣ ከምኡውን ኣብ ትርፊ ግዜኻ ምስ 

ካልኦት ብሓባር ንጥፈታት ከተካይድ ትደሊ ዶ፧ ኣብ ሓደ ወለንታዊ 

ጉጅለ ወይ ውድብ ተሳተፍ! ብዙሕ መሳጢ ንጥፈታትን ውድባትን 

ኣለና፣ ምሳኻ ዝኸይድ ንኽትረክብ ከኣ ክንሕግዘካ ድሌትና እዩ።

ንስኻ ውን ምሳና ተሳተፍ!



ንስኻ ውን ምሳና ተሳተፍ!

ምስ ሓደስቲ ሰባት ክትላለ ትደሊ ዶ፣ ከምኡውን ኣብ ትርፊ ግዜኻ ምስ 
ካልኦት ብሓባር ንጥፈታት ከተካይድ ትደሊ ዶ፧ ኣብ ሓደ ወለንታዊ ጉጅለ ወይ 
ውድብ ተሳተፍ! ብዙሕ መሳጢ ንጥፈታትን ውድባትን ኣለና፣ ምሳኻ ዝኸይድ 
ንኽትረክብ ከኣ ክንሕግዘካ ድሌትና እዩ። 

ወለንታዊ ተሳታፍነት ኣብ ከባብያዊ ሕብረተሰባት ኖርወይ ድልዱል ተራ እዩ 
ዘለዎ። መብዛሕትኦም ኖርወጃውያን ከኣ ኣብ ሓደ ወለንታዊ ጉጅለ ወይ ውድብ 
ኣባላት እዮም። ከም ኣባል እጃምካ ከተበርክት ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትርፊ 
ግዜኻ ምስ ትፈትዎ ዓይነት ንጥፈታት ዝተተሓሓዘ  እዩ፣ ማለት ኣብ ስፖርታዊ 
ማሕበር ቫፍለር ምሻጥ ክኸውን ይኽእል፣ ትኬት ንኮንሰርት መዘምራን ምሻጥ 
ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ናይ ገዛውትኻ ኣዳራሽ ዕዳጋ ሓራጅ ምውዳብ። 
 ኣብ ሓደ ወለንታዊ ውድብ ኣባል ምዃን ምስ ከማኻ ሓባራዊ ዝንባለታት ዘለዎም 
ሰባት ዘራኽበካ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሕብረተሰብ ብንጥፈት 
ምስታፍ  ንጥዕናኻ ጽቡቕን ኣወንታዊ ተመኩሮታት ውን የደልበካ፣ ከምኡውን 

መዓልታዊ ሂወትካ ትርጉም ሓዘል ንክኸውን ተራ ይጻወት። 

 ኣባልነት እንታይ የጠቓልል፧
ከመይ ጌርካ ከምትምዝገብን እንታይ ዓይነት ዕማማት ከምዝወሃበካን ይፈላለ እዩ፣ 
ገሊኡ ነገራት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ተመሳሳሊ እዩ።  ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ 

እዚ ዝስዕብ ኣሎ፣

• ብቐጻሊ ኣኼባታት ወይ ንጥፈታት ይካየድ፣ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ  
 ኣብ ቀዋሚ ግዜ ክኸውን ይኽእል። 

• ሓንሳብ ሓንሳብ ውን ማእቶት ይካየድ እዩ፣ እዚ ኸኣ ምስቲ ውድብ ዝውንኖ  

 ወይ ዘካይዶ ፍሉይ መደብ ወይ ከባቢ/ኣደራሽ ዝተተሓሓዘ እዩ።

• ክፍሊት ኣባልነት ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ንዓመት ክኽፈል ዘለዎ።  
 ዓቐን ክፍሊት ውን ይፈላለ እዩ። ደገፍ ክወሃብ ከተመልክት ዕድላት  
 ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ከምኡውን ምኽፋል ዘጸገሞ ሰብ ፍታሕ  
 ክንረኽበሉ ክንሕግዝ ድሌትና እዩ።



ኣብዚ ኣብ ኡልስተይን እንታይ ኣለና፧

 ኣብ ኡልስታይን ብዙሕ ወለንታዊ ንጥፈታት ነካይድ ኢና፣ ብዙሕ ዝተፈላለየ 
ውድባት ድማ ኣሎ ሰብ ክሳተፈሉ ዝኽእል። ንኣብነት ብዙሓት ጋንታታት 
ኣለዋና ስፖርት፣ ኣካላዊ ምውስዋስን ግዳማዊ ንጥፈታትን ዘካይዳ፣ ከም ኩዕሶ፣ 
ሃንድቦል፣ ኣትለቲክስ፣ ታክወንዶን ዩዶን። ካልእ ዓይነት ንጥፈታት ድማ  
ብጃልባ ምንስፋፍ፣ ብጉጅለ ዑደት ምኻድ፣ ምህዳንን ዓሳ ምግፋፍን ኣሎ። ናይ 
ሙዚቃ ዝንባለ እንተደኣ ሃልዩካ ድማ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት መዘምራን ምረሻ 
ባንድን ኣለና ንዓበይትን ንኣሽቱን ዝኸውን ። ኣብ  ገጠራትን ገዛውትን ኣብ 
ከባቢኦም ምቹእነትን ንጥፈታትን ክህሉ ዝሰርሑ   ዝተፈላለዩ ከባብያዊ ጉጅለታት 
ወይ ማሕበር ገዛውቲ ኣለዉ።  ንኣኼባ ዝጥቀማሉ  መአከቢ ገዛ ውን  ክህልወን 
ይኽእል።  ሃይማኖታዊ መደባት ዝካየደሉ ብዙሕ መአከቢ ቦታታት፣ መዛምራን 

ዝተፈላለየ ንጥፈታትን ንዝተፈላለዩ ክሊ-ዕድመ ዝኸውን ውን ኣለና። 

ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ መምርሒ ንምርካብ:

Inger Anne Dimmen
ተለፎን 982 30 613, ኢመይል: inger.dimmen@ulstein.kommune.no 
ትኸዶ ኣድራሻ: Skollebakken 6, 6065 Ulsteinvik

Annika Brandal
ተለፎን 408 40 900, ኢመይል: annika.brandal@ulstein.kommune.no
ትኸዶ ኣድራሻ: Sjøgata 32, 6065 Ulsteinvik
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