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KLART DET GÅR  
Friluftsliv tilrettelagt for bevegelseshemmede! 

 

 
 

Aktivitetskvelder tilrettelagt for personer  

med bevegelseshemning 

 

Program 2017 
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På aktivitetskveldene blir det aktiviteter og naturopplevelser for voksne, barn og ungdom. Vi 

fokuserer på sosialt samvær, glede, kjærlighet til natur og friluftsliv. Vi vil være på litt forskjellige 

steder rundt i Sandefjord. Vi arrangerer turene hver andre torsdag i måneden. 

Alle kan være med uansett funksjonsnedsettelser. Vi har forskjellig vanskelighetsgrad på turene og 

aktivitetene. Alle kveldene avsluttes med kveldsmat rundt bålet. 

Vi vil gjerne at de bevegelseshemmede har med venner og familie. Det vil bli tilrettelagt aktiviteter 

for alle. 

Aktivitetene vil variere avhengig av sesong og vær. 

Det er med turledere fra SFJTF som tar seg av organisering av aktiviteter og bevertning. De som har 

behov for ledsagere tar med seg dette.  

Tid:  Hver torsdag ut september - kl. 18.00 – 20.30 
Påmelding På e-post til thore.borg@dnt.no  

Innen tirsdag i forkant av aktivitetskvelden.  

Kontaktperson Thore Borg/ thore.borg@dnt.no  

 

24.08.17 torsdag Svinessaga 

  
Fremmøte Svinessaga kl 18:00 

  
Litt sosialt + informasjon om "Klart det går" 

31.08.17 torsdag Folehavna 

  
Frammøte parkeringsplassen på Folehavna kl 18.00. 

  
Turen går fra parkeringsplassen ut til fortet. 

07.09.17 torsdag Heisetra 

  
Oppmøte på parkeringen Heisetra kl 18:00 

  
Vi følger veien opp til Langevann. 

14.09.17 torsdag Preståsen 

  Oppmøte parkering Preståsen kl 18:00 

  Tur rundt Brydedammen 

22 - 24.09.17 fredag - søndag Camp på Knattholmen? 

28.09.17 torsdag Svinessaga 

  Oppmøte Svinessaga kl 18:00 

  
Foreløpig avslutning, skal vi ha videre arrangement? 

 

Det kan bli endringer, følg med på: 

 

Klart det går, Sandefjord 
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