
  
Har du ikke noen ferieplaner for i år?           Da er kanskje Røde Kors friluftsleir noe for deg?           Du kan reise alene eller ha foreldre med 

 
            
  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Finnmark Røde Kors inviterer til 
FRILUFTSLEIR FOR BARN 
Hvor: KARALAKS leirsted i 
Porsanger kommune. 
Når: 1.-5.august 2018 
Fra onsdag kl 12:00 til søndag kl 12:00 

Forutsetninger for å søke om plass: 
 
1. Du er 9 – 12 år gammel og vil være på   
    leir en uke med eller uten foreldre.   
2. Familien har minst ett barn i alderen 9 -12 år. 
3. Familien har ikke tilsvarende tilbud eller andre    
    reiseplaner. 
 
 

Vedlagte påmeldingsskjema  
sendes:   
Finnmark Røde Kors 
Postboks 449 
9811 Vadsø 

Påmeldingsfrist: 30. mai 2018 

Hva koster det å delta på LEIR? 
 
GRATIS opphold med full pensjon og 
aktiviteter. Reise dekkes av Røde Kors 
etter avtale. 
SØKNAD sendes på et eget 
søknadsskjema, som er vedlagt. 
 

Familieferie 
Foreldre og søsken inviteres med som deltakere i 
familieopphold mot at de deltar i aktiviteter med 
sine og andre barn.     
       
Familieoppholdene gir felles opplevelser og gode  
minner, noe som styrker både barn og foreldre  
videre i hverdagen.  
Et barn kan reise uten foreldre/foresatte  
etter avtale med Røde Kors.  
 
Aktivitetsferie 
Det er tilbud om glade og aktive dager  
på KARALAKS. 
Vi vektlegger lek, aktiviteter og friluftsliv, god mat 
og sosialt samvær i trygge omgivelser  
i rusfritt miljø. 
Det er plass til 10 familier (40 sengeplasser). 
Hver familie bor på eget rom/ hytte med egen dusj  
og WC. 
Alle måltider er gratis og serveres i trivelige  
omgivelser. Det tas spesielle hensyn i forhold  
til mat. 
Leirstedet har oppvarmet utebasseng og  
grillhytte som deltakerne disponerer gjennom 
hele oppholdet. 
 
Frivillige fra Røde Kors er med og hjelper til 
under oppholdet.  
Frivillige Røde Kors- ledere har politiattest  
   



 
   

  FERIE FOR ALLE 2018 
 
  

grilling    
natursti 

  hester 
 bading 
slappe av 
  knallvær 
sol 
  peiskos 
snakke sammen 
  nye venner 
bare kose seg 
  fotball 
førstehjelpkurs 
 
 konkurranser 

ballspill 
  vikingmat              
fisking 
  
 
 
 sommerferie 
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