
Torsdag 6. oktober Mandag 3. oktober Tirsdag 4. oktober Onsdag 5. oktober 

Oppmøte: Geitmyra matkultursenter klokken 09.00 
Ferdig: 14.00
Pris: 200,-

Endelig får vi komme til Geitmyra igjen. Matlaging med 
morsom vri og vanvittig digg mat. Lær å bli en matelsker 
og en nysgjerrig kokk! 

Avreise: 08.30 fra Sør Arena 
Hjemme: 18.30 på Sør Arena
Pris: 300,-

Bli med på en adrenalinfylt dag på Troll Aktiv på Evje.

Her skal vi rafte ned elvestrykene og prøve ut 
treffsikkerheten ved å spille paintball. 

Det blir tre timer rafting og to timer paintball, med pizza 
til lunsj. Prisen dekker transport, rafting, paintball og 
pizzalunsj.

Oppmøte: Tinnheia fritidsklubb klokken 10.00
Ferdig: 15.00  
Pris: Gratis

Har du en hip-hop produsent i magen, eller er det 
rockeband som er tingen? Meld deg på, og kryss av for 
det du ønsker deg.

Vi kan enten jobbe sammen som band, eller dele opp i 
mindre grupper som jobber med produksjon av musikk i 
studio. Dere bestemmer.

God mat blir det også!

Avreise: 06.30 fra Sør Arena 
Hjemme: 23.00 på Sør Arena 
Pris: 400,-

Bli med på en spenningsfylt dag til Tusenfryd.
Vi reiser tidlig og får med oss en full dag i Tusenfryd, 
en av Norges større fornøyelsesparker, med spennende 
og spektakulære berg og dalbaner, før vi setter nesa 
hjemover og stopper for litt pizza på veien hjem.

Digital påmelding på www.kristiansand.kommune.no/ferie
Alle tilbudene er til ungdom fra 8. trinn og opp til 18 år.
Alle som deltar i våre ferietilbud må selv sørge for å ha egen reiseforsikring. Deltakere som til vanlig er 
elever ved private skoler/videregående skoler omfattes ikke av kommunen sin ulykkesforsikring. 

Fritidsenheten 
Kristiansand kommune 
Sør Arena
Stadionveien 21, Inngang 5
Sentralbord: 40 00 19 06
Facebook: Fritidsenheten  

Høstferie med

Rafting på TrollAktiv Tur til Preikestolen
Avreise: 08.00 fra Sør Arena 
Hjemme: 23.00 på Sør Arena
Pris: 300,-

Fantastisk friluftstur til den spektakulære og 
verdenskjente Preikestolen! Vi drar med buss og blir 
borte hele dagen. Selve gåturen tar 2-3 timer, pluss 
noen pauser. Vi stopper for å spise pizza på veien hjem.

Matlaging på Geitmyra matkultursenter

Musikkworkshop Tur til Tusenfryd

Oppmøte: Tveit fritidsklubb klokken 10.00 
Ferdig: 15.00
Pris: Gratis

Filmworkshop med filmskaper Rando Martinson 
og Visio Film. Kursing i enkle filmatiske verktøy, 
filmproduksjon til sosiale medier, og vi skal filme med 
drone. Ferdig materiale legges ut i sosiale medier. 
Alle på kurset må samtykke til å bli filmet til bruk i 
Fritidsenhetens sosiale medier. Alle får mat og drikke, 
og litt snaks.

Filmworkshop


