
 
 

 
Sommerferie med Ferie for alle i Agder 2021 

- 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.  



På grunn av covid-19, og situasjonen som vi er i nå, så vil tilbudet være litt mindre enn det vi kjenner fra tidligere 

år. Likevel arbeider vi for å gi gode ferieminner og -opplevelser til barn og familier i hele Agder. Vi vil tilby tre 

familieopphold og ett barneopphold i sommer, med begrenset antall plasser for å ivareta godt smittevern. 

Familien kan ha både eldre og yngre barn i tillegg og bør være glade i å være utendørs og å være aktive. Tilbudet 

sommeren 2021 vil finne sted på Eidene, Vegårshei, Haraldvigen og Trollaktiv: 

 

Ferie for alle – Familieopphold 

27. Juni – 2. 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. 

 

 

 

02. Juli – 6. Juli     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. 

 

 

25. Juli – 31. Juli     Haraldvigen        

Ferieoppholdet på Haraldvigen byr på mestringsopplevelser på vann og 

land. Her er det muligheter for å lære seg å padle i kano, kajakk, bade, 

og ikke minst, fiske! Oppholdet dekker overnatting med alle fasiliteter 

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

Røde Kors.  Les mer her. 

 

 

http://www.heiasentrene.no/
https://www.vegarsheiskisenter.no/
http://www.heiasentrene.no/


 

Ferie for alle – Barneopphold 

04. Aug – 08. Aug     Trollaktiv        

Dette er en barnetur, og barna må derfor være komfortable med å dra 

på overnatting uten foreldre. Barneopphold er for barn i aldergruppen 

8-14år. Barnet må være glad i å være mye ute og kan forvente seg 

innholdsrike dager med mange opplevelser og ny kunnskap i og rundt 

vann. 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 s om 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 mer informasjon.  

 

Med tanke på familieoppholdene, så vil det være beg rensede 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 30.April 2021. 

 

Spørsmål? Ta kontakt med oppvektsrådgiver Irgen Wiig Sørensen på 

telefon 41297841 eller irgen.wiig.sorensen@redcross.no  

 

https://trollaktiv.no/
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/
https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/
mailto:irgen.wiig.sorensen@redcross.no

