
Vi har søkt Bufdir’s tilskuddsordning: 

Tilskudd til inkludering av barn og unge, for å kunne finansiere deler av oppholdet.  

 

Vi har gleden av å invitere til gratis ferie for ungdom 

Sted: Sæby Fritidssenter og Hostel i Danmark.  

Dato: 25. juni – 2. juli 2022, uke 26.  

Om Oppholdet 

Dette er et sommeropphold for ungdommer fra 13-16 år. De reiser med erfarne voksne frivillige 

som er der for at de skal få en trygg og minnerik ferie. Det blir buss nedover til Larvik og ferje over 

til Danmark hvor de skal bo på Sæby Fritidssenter. Det blir aktiviteter som blant annet turer til 

fornøyelsesparker, bytur, bading og gilling.  

Turen starter lørdagskveld 25. juni med buss fra Steinkjer ca. kl. 18.00. Ungdommen kan hoppe på 

bussen langs kjøreruta og stopper på Røde Kors huset i Trondheim ca. kl. 20.00. Det blir kvelds og 

nattkjøring tur/ retur. Turen avslutter natt til lørdag 2. juli.  

Alle ungdommer må ha med pass eller annet gyldig reisedokument når de reiser. 

Det tilbys plass til 30 ungdommer.  

Målgruppe 

Dette oppholdet skal være en ferie for ungdommer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å reise 

på ferie med sine foreldre/ foresatte. For Røde Kors er det viktig å sikre at tilbudet blir gitt til 

ungdommer som trenger det mest. 

Distribusjon  

Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med ungdom i 

målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til  

å formidle denne invitasjonen. 

Søknad  

Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse, for at søknaden 

skal bli vurdert. Røde Kors finansierer oppholdet, og oppfordrer kommunen til å dekke 

ungdommens reiseutgifter til og fra fellestransporten.  

 

Klikk her for mer info og søknadsskjema    Søknadsfrist: 1. mai.   

Søknad sendes til 

Nord-Trøndelag Røde Kors, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer  

eller på e-post til: mona.jentoftsen@redcross.no 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Mona Jentoftsen 

mona.jentoftsen@redcross.no tlf. 950 18 355 
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