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Seniorferie 2022 
 
Kristiansand Røde Kors tilbyr dette året korte ferieopphold for eldre bosatt i kommunen. 
Oppholdene er et åpent ferietilbud for eldre som har lite muligheter til å reise på egenhånd, 
uavhengig om dette er grunnet lite nettverk, økonomi eller helse.  
Målet for Røde Kors er å bidra til økt livsglede, styrke sosiale nettverk og redusere ensomhet 
for sårbare eldre i kjølvannet av pandemien. 

 

Vi tilbyr to alternative opphold: 
 

Opphold 1: 
 
22. - 25.  August 2022 på Eidene Røde Kors senter 
 
Opphold 2: 
 
12. -15. September 2022 på Eidene Røde Kors senter 
 
 
Oppholdene er lagt til Røde Kors Senteret Eidene på Tjøme, som har lang 
erfaring med tilrettelagte aktivitetsopphold for mennesker med ulike behov. 
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Viktig informasjon 
 
Opphold 2022 

Alle opphold er gratis for deltakere, inkludert busstransport fra bussterminalen i sentrum av 
Kristiansand.  Reise til bussterminalen (og fra ved hjemkomst) må dekkes og organiseres av 
deltaker selv. Tildeling av plasser gjøres fortløpende etter «førstemann til mølla» prinsippet.  
Oppholdene går over 4 døgn, med 3 overnattinger.  Det er kun mulig å delta på ett av 
oppholdene. 

 
Hvem kan søke? 

Dette tilbudet er for eldre bosatt i Kristiansand kommune, og både deltakere selv, 
pårørende og helsepersonell kan sende inn søknad.  
Deltakere må være mobile og i stand til å ta vare på seg selv og vi kan dessverre ikke ta imot 
deltakere med omfattende omsorgsbehov til dette tilbudet. Det er universelt utformet for 
benyttelse av hjelpemidler som rullator, rullestol eller tilsvarende.  
Røde kors stiller med frivillige for gjennomføring og hjelp, men kan ikke ta ansvar for 
helsefaglig bistand. 

  

Transport  
Det setter opp en gratis buss fra bussterminalen i sentrum av Kristiansand.  Reisen fra 
Kristiansand til Eidene Senter på Tjøme tar ca 4 timer (ca 250 km).  Bussen har heis slik at 
det er lett adkomst inn i bussen for alle, også for rullestoler og rullatorer. 
 
Underveis tar vi en “kaffepause” ca midtveis med enkel servering og anledning til 
toalettbesøk. Transport til Kristiansand Bussterminal organiseres av deltaker selv.  
Informasjon om oppmøtetider og tidspunkt for avreise sendes alle deltakere i god tid før  
avreise. 
 

Kost og losji 
Sentrene holder hotellstandard og alle deltakere vil få enerom med eget bad. Det er også 
mulig å dele rom med andre. Det blir servert 3 måltider samt «kaffekos» hver dag.  

 
Frivillige og ledsagere  
Oppholdene gjennomføres med aktivitetsprogram både ute og inne, og tilpasses gruppens 
sammensetning. Ledsagere/frivillige fra Røde Kors vil være til stede, og i tillegg stiller Røde 
Kors Sentrene med egne, profesjonelle aktivitetsledere.  
 

Smittevern 
All aktivitet i Røde Kors-regi gjennomføres i henhold til enhver tid gjeldende 
smittevernregler og vi følger nasjonal og lokal smitteutvikling nøye. Endringer og 
tilpasninger vil kunne forekomme og gjøres fortløpende om nødvendig.  
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Ønsker du å delta?  
 
Påmelding for deltakere bruk denne lenken: 

 

PÅMELDING TIL SENIORFERIE  
 

 

 
Om Røde Kors Senteret EIDENE 
 
Eidene ligger usjenert og vakkert til på Tjøme utenfor Tønsberg. Med en stor natureiendom 
med skog, strand, svaberg og egen brygge. Her får man rom til å puste, senke skuldrene og 
nyte både roen og gode opplevelser sammen.  
 
Les mer om sentrene her: www.rodekors.no/sentrene  

 
OBS: Endringer kan forekomme  
 
Alle som deltar, må være oppmerksom på at det kan komme endringer ved behov.  
Vi oppfordrer til å informere deltakere/pårørende om dette ved påmelding.  
Røde Kors vil følge gjeldende retningslinjer fra myndighetene ved gjennomføring og 
aktivitetene vil tilpasses deretter.  
Alle deltakerne må være villige til å følge de smittevernregler og tiltak som iverksettes på 
feriestedet/feriedagen for å ivareta sikkerheten for alle som deltar på oppholdene våre. 
Overholdes ikke disse kan det medføre at oppholdet må avbrytes.  
 

Finansiering 
Dette er et tilbud for eldre som finansieres med midler tildelt Kristiansand Røde kors fra 
Stiftelsen DAM. 

 

Lurer du på noe? Ellers ønsker hjelp til påmelding? Ta kontakt med: 
 

Aktivitetsleder seniorferie Terje Lysholm   

     E-post: terje.lysholm@rodekors.org      
                                        Mobil: 950 89 336     

       

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81h7QpZbAnapItpT98XNZuSlUMURLUlhLTjlDUlkzNzU5ME01WkFQS1ZSOC4u
https://forms.office.com/r/gtCJCurpU5
https://forms.office.com/r/gtCJCurpU5
http://www.rodekors.no/sentrene

