
 
 

 
Sommerferie med Ferie for alle i Agder 2022 

- Informasjon til påmelder om gratis ferieopplevelser for 

barn og barnefamilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Mange 

barnefamilier i Norge har av ulike grunner ikke mulighet til å ta med familien på ferie. Ferie for alle har derfor 

siden 2001 gitt tilbud om gratis ferieopphold for barnefamilier.  

Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.  Ferie for alle retter seg 

mot familier som har så begrenset økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på 

egenhånd. Tilbudet retter seg mot familier som har minst ett barn i barneskolealder, 6-13 år. Familiene kan ikke 

ha tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært svak over tid.  



Sommeren 2022 vil vi tilby fire familieopphold. Familiene som søker kan ha både eldre og yngre barn i tillegg og 

bør være glade i å være utendørs og å være aktive. Turene vil i år gå til Eidene, Hove, Vegårshei og Vrådal. 

 

Ferie for alle – Familieopphold 

27. juni – 1. juli    Eidene         

Røde Kors- senteret byr på unike ferieopplevelser og aktiviteter for hele 

familien, og både senteret og våre frivillige er klare for å tilby en trygg 

og minnerik opplevelse for deltakerne. Oppholdet dekker overnatting 

med alle fasiliteter og mat er inkludert. Felles transport til og fra 

senteret dekkes av Agder Røde Kors. Les mer om feriestedet her. 

 

 

 

04.-08. juli    Canvas Hove 

Canvas Hove byr på unike ferieopplevelser og aktiviteter for hele 

familien, og både feriestedet og våre frivillige er klare for å tilby en 

trygg og minnerik opplevelse for deltakerne  Det vil bli bading, SUP og 

god mat, blant annet. Oppholdet dekker overnatting med alle fasiliteter 

og mat er inkludert. Felles transport til og fra senteret dekkes av Agder 

Røde Kors. Les mer om feriestedet her. 

 

 

29. juli – 02. august    Vegårshei       

Vegårshei byr på unike ferieopplevelser og aktiviteter for hele familien, 

og både senteret og våre frivillige er klare for å tilby en trygg og 

minnerik opplevelse for deltakerne Det vil bli bading og klatring blant 

annet. Oppholdet dekker overnatting med alle fasiliteter og mat er 

inkludert. Felles transport til og fra senteret dekkes av Agder Røde Kors. 

Les mer om feriestedet her. 

 

 

 

http://www.heiasentrene.no/
https://www.canvasnorway.com/canvas-hove/?entity=7498&fromDate=2022-04-29&numOfPersons=1&toDate=2022-04-30&type=accommodation&webProductId=
https://www.vegarsheiskisenter.no/


03. – 07. august     Vrådal        

Ferieleilighetene i Vrådal og våre frivillige står klar til å ta imot familiene 

og skape en minnerik, aktiv, utendørs ferie. Oppholdet dekker 

overnatting med alle fasiliteter og mat er inkludert. Felles transport til 

og fra senteret dekkes av Agder Røde Kors.  Les mer om feriestedet her.  

 

 

 

For å få til dette, så trenger vi din hjelp -  

Røde Kors ønsker å nå ut til de familiene som trenger det aller mest, og derfor ber vi dere om å 

søke inn alle barnefamiliene i målgruppen som dere vet har et stort behov. Familien kan ikke 

melde seg på uten en kontaktperson. Kontaktpersonen til familien som søker om plass er ansvarlig 

for at de som får innvilget plass benytter seg av tilbudet, eller melder avbud i god tid før 

oppholdet. Det vil si at det er nødvendig med oppfølging og dialog med familien.   Vi er nødt til å 

minne om at alle deltakerne må kunne norsk og at de har bodd minimum tre  år i Norge.  Se 

vedleggene for ofte stilte spørsmål og viktig informasjon til deg som påmelder.   

 

Med tanke på familieoppholdene, så vil det være begrensede plasser, så hjelp oss gjerne med å 

prioritere familiene hvis du søker på vegne av flere. Du søker om plass for familien  via elektronisk 

søknadsskjema  innen 18. mai 2022. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Bryan Hayes på bryan.hayes@redcross.no / 

45250302 eller Helle Marie Andresen på helle.andresen@redcross.no / 

91681617 

 

https://vraadalbooking.no/
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/
mailto:bryan.hayes@redcross.no
mailto:helle.andresen@redcross.no

