Informasjonshefte for ungdomsoppholdet 2017

Velkommen til
Sæby fritidssenter på Nord-Jylland, Danmark.

Om ungdomsoppholdet
Dette er et sommeropphold for kun ungdommer fra 13-18 år som bor i Nord og
Sør-Trøndelag. De reiser med 10 erfarne voksne frivillige som er der for at de
skal få en trygg og minnerik ferie. Det blir buss fra Trondheim ned til Oslo og
med ferja over til Frederikshavn, Danmark hvor de skal bo på Sæby
Fritidssenter.
Dette er ferie for ungdommer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å reise
på ferie med sine foreldre/ foresatte.
Sæby fritidssenter blir brukt som base og reiser på dagsturer der ifra med buss.
Det serveres 3 måltider med god og variert mat hver dag. Det blir aktiviteter
som blant annet turer til fornøyelsesparker, bytur, bading og gilling.
Alle ungdommer må ha med pass eller annet gyldig reisedokument.

Tidspunkt
Lørdag 24. juni er det avreise fra Trondheim til Danmark.
Møtt opp kl. 07:00 ved Røde Kors- huset i Nardoveien 4b i Trondheim. Bor du
langt unna Trondheim, får du mulighet til å overnatte i Røde Kors huset natt til
lørdag (23.juni-24.juni.) De som skal det på ta med sovepose og underlag.
Dato: Lørdag 24.juni
Oppmøtetidspunkt: 07:00
Sted: ved Røde Kors huset i Trondheim, Nardoveien 4b.
Natt til søndag 2. juli ankomst tilbake, ca. kl. 02.00.
Det vil bli mulighet for overnatting i RK – huset ved hjemkomst. De som skal det
må ta med sovepose og underlag.

Reiseplan fra Trondheim til Sæby Fritidssenter:
(Fredag 23. juni kl. 19.00 Oppmøte Ved Røde Kors-huset for de som har lang
reise til Trondheim og må komme dagen før.)
Lørdag 24. juni kl. 07.00 Oppmøte ved Røde Kors-huset i Trondheim.
08.00 Bussen kjører til Oslo, hvor vi vil ta ferja til
Frederikshavn i Danmark.
StenaLine-ferga mellom Oslo-Frederikshavn er med
nattseiling i 4-sengs lugar på tur ned, og dagseiling
Frederikshavn-Oslo på retur.
Reiseplan fra Sæby fritidssenter til Trondheim:
Vi starter hjemreisen lørdag 1. juli. Ungdommene kan ringer evt. fra bussen
angående nøyaktig ankomsttid, og avtaler henting.
Lørdag 1. juni

09.15 Avgang med ferja fra Frederikshavn.
18.00 Ankomst Oslo.
ca. kl. 02.00 Ankomst RK- huset i Trondheim.

Vi vil ta flere stopp underveis, og det vil bli servert mat under reisen til og fra
Danmark, men det kan være lurt å ha med seg drikke og litt å spise på bussen.

Leirprogram
Blant annet dette:
 fornøyelsespark
 byturer i nærområdet
 museum, dyrepark
 bading, grilling, ballspill
 vandreturer i naturen

Hele oppholdet er dekt av Røde Kors. Men de kan ha med lommepenger opp til
1000 kr.
Det sosiale samværet med jevnaldrende ungdom i samme situasjon er viktig, og
man får i tillegg en positiv ferieopplevelse sammen med engasjerte voksne.
Ca. 30 deltagere i alderen 13 – 18 år skal være med på leiren.

Distribusjon av invitasjoner
Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt
med familier i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor
om hjelp til å formidle denne invitasjonen til barn og familier med behov.

Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden, med begrunnelse og
underskrift, for at søknaden skal bli vurdert. Hvis det søkes om plass for flere må
søknadene prioriteres. Røde Kors finansierer oppholdet, og oppfordrer kommunen til
å dekke familiens/ ungdommens reiseutgifter til og fra ferieoppholdet.

Søknadskjema sendes til:
Nord-Trøndelag Røde Kors, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Merk. ”FERIE FOR ALLE”
Søknadsfrist 15. mai.
Tildeling 1. juni.
Det vil bli sendt invitasjonsbrev til ungdommene som får plass, og avslagsbrev til de om blir satt på
venteliste.
Påmelder får en mail om hvem dette gjelder etter brevene er sendt ut rundt 1. juli.

Med vennlig hilsen

Mona Jentoftsen
Rådgiver

 Røde Kors Nord-Trøndelag
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Tlf. 74 15 08 83 mobil 950 18 355’
Mona.jentoftsen@redcross.no

