
Alt ergratis!

Påmelding og mer informasjon: 
færderkalender.no

Du finner oss også på 
www.facebook.com/fritidfaerder og
fritidsenter_faerder på Instagram

Sommeraktiviteter

Vi tar med alt vi trenger for en fin dag 
på tur. Strandleker, badevær, fotball, 
frisbee og mat. Bli med på sykkeltur på 
Veierland! 

30/6
10:45 
-15:45

Alder: 8. trinn–18 år

Ta med familien på en koselig tur til 
Østre Bolæren. Her kan vi fiske krabber 
og finne ut mer om livet i fjæra. Vi kan 
gå tur, leke, utforske og kanskje bade? 
Koselig båttur tur/retur. 

24/6

Familietur
Østre Bolæren

12:00
-17:00

Barnefamilier

Bli med på sykkeltur. Vi tar med oss 
strandleker, krabbesnører og forhåpen-
tligvis badevær og koser oss en dag på 
Veierland.

29/6
Sykkel- og 
badetur
Veierland

10:45
-15:45

Vi tar med en liten gruppe ungdom-
mer på tur til Østre Bolæren. Her skal 
vi kose oss med blant annet fotball, 
frisbeegolf, bading og andre strand-
aktiviteter. Flott båttur tur/retur.

26/6
Bade- og
aktivitetstur
Østre Bolæren

12:00
-17:00

Onsdag Fredag Mandag

Tirsdag

FRITID FÆRDER

Ta med familien på en koselig tur til 
Østre Bolæren. Her kan vi fiske krabber 
og finne ut mer om livet i fjæra. Vi kan 
gå tur, leke, utforske og kanskje bade? 
Koselig båttur tur/retur. 

25/6

Familietur
Østre Bolæren

12:00
-17:00

Torsdag

Barnefamilier Alder: 8. trinn - 18 år Alder: 5.-7. trinn

Sykkel- og 
badetur
Veierland

AUGUST
Flere aktiviteter kommer 
for august.

Følg med på
færderkalender.no 
for mer informasjon.

JULI
Fritidssenter Nøtterøy

For høstens ungdomsskole-
elever og opp til 18 år blir det 
fritidskvelder hver tirsdag og 
fredag fra 7. juli – 31. juli på 
Teigar. Ingen påmelding.  

Åpningstider: 17:30-21:00. 

Ønsker du å lære deg å spille bad-
minton? Nøtterøy badmintonklubb 
i samarbeid med Fritid Færder tilbyr 
badmintonkurs over tre dager. Trenger 
ingen forkunnskaper.

29/6-1/7
10:00 
-15:00

Man-ons

Badminton-
kurs
3 dagerskurs

Alder: 5. - 10. trinn 


