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BRINGSVÆR 2016: 

Fra torsdag 30.juni til søndag 3.juli arrangerer vi nok en tur til naturskjønne Bringsvær i 

Hægeland, som ligger ca 50 min. kjøring nord for Kristiansand. 

Arrangementet er ment for bevegelseshemmede - gjerne med familie og venner. 

Om du har små, eller store fysiske utfordringer ønsker vi å ha deg med.  

Vi har aktiviteter for alle! 

Ved de tidligere turene våre har vi hatt det utrolig moro og håper virkelig at du har lyst 

til å være med. 

Denne langhelga kan du oppleve mange tilrettelagte friluftsaktiviteter og vi har et mål 

om at alle skal kunne delta på alt – uansett fysisk utfordring. 

Overnatting på Bringsvær leirskole, er supert for bevegelseshemmede og 

rullestolbrukere. Rommene og badene er store og lett tilgjengelige. I tillegg har vi 

tilrettelagt utendørs ved både bygninger og uteområde de siste årene, slik at 

naturopplevelsene skal være hovedfokus på tur med oss. 

Vi stiller med masse tilpasset og tilrettelagt friluftsutstyr og fantastiske båter i tillegg til 

mange hjelpende hender.  

Hvis du har behov for hygienisk hjelp, må du ha med deg hjelp til det. 

I 2016 har vi med oss egen kokk på tur. Dette betyr at vi kan garantere deg mat i 

toppklasse gjennom hele helga. 

Har du allergier eller spesielle behov, er det bare å si i fra, så ordner vi det. 

Den store nyheten i år er at vi har med oss «Terrengen» til fri benyttelse for gjestene. 

Det betyr at du – uansett bevegelseshemning, vil kunne få deg en skikkelig skogstur.  

«Terrengen» er svært lettkjørt og har en kjempe god fremkommelighet. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Se mer på 
www.terrengen.no  
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Vi prøver hele tiden å tilpasse dagen og aktivitetene etter hva gjestene våre ønsker. 

Alle aktiviteter er selvfølgelig frivillige. 

Her er en oversikt over hva helga vil kunne inneholde for deg:  

 Padling i kano 

 Båtkjøring med båter tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 Fisking  

o Med stang fra båt og/eller land. 

o Med oter 

o Garnsetting og trekking  

 Bading (Vi har ny badrerampe  ) 

 Tilberedning av mat ute 

 Utendørs overnatting i godt egnet gapahuk. 

 Skyting 

o Rifleskyting på skytebane. 

o Luftgevær 

o Pil og bue 

 Kjøring med «Terrengen» 

 Quiz, bocchia, badminton, dart, turløyper m.m.  

 Masse sosialt med mennesker som er glad i friluftsliv. 

 

 

 
 
 
 
 

På turene våre legger vi stor vekt 
på det sosiale. 
Det betyr at vi gjerne koser oss 
rundt bålet på kvelden   

 

Pris for helga vil være kr 1350,- pr pers. 

Dette inkluderer overnatting, mat, drikke og alle aktiviteter gjennom hele turen. 

Påmeldingsfrist: 25. mai 2016 NB! Førstemann til mølla! 

Har du lyst på mer informasjon, eller ønsker å melde deg på? 

Ta kontakt med Odd Arne på Tlf: 90924243, eller Epost: odd-a-no@online.no  

 

Dette blir kjempegøy   
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