HEIA HARALDVIGEN
Haraldvigen ligger på ei øy i skjærgården utenfor Kristiansand.
Selv om stedet ligger langt ute i Byfjorden med kort vei til åpent
hav, har vi mange lune bukter og viker.

FOR BESTILLING OG FORESPØRSEL
Heia Haraldvigen c/o Øystein Hagen,
Skinnarsmoen 27, 4645 Nodeland
Telefon: 38 10 30 80
Mobil: 971 65 963
Epost: haraldvigen@redcross.no
Følg med på facebooksiden
vår: Heia Haraldvigen
Det er mulig å få kontakt med gjestene våre på telefon 38 10 30 80
mellom kl. 19.00 og kl. 21.00.

Heia er Røde Kors feriesteder for mennesker som trenger tilrettelagt
opphold.
Eidene på Tjøme, Merket i Valdres og Haraldvigen utenfor Kristiansand
tilbyr ferie-, fritids- og avlastningsopphold til mennesker som har glede
av slike opphold. Et opphold hos oss gir gjestene våre positiv utfordring
og mestringsfølelse i trygge rammer.

HEIA HARALDVIGEN
PRAKTISK INFORMASJON

www.heiasentrene.no
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OM HEIA HARALDVIGEN
Heia Haraldvigen ligger utenfor Kristiansand på ei øy ytterst i Byfjorden.
Røde Kors har drevet stedet siden 1967. Senteret består av ett stort
hovedhus og 18 mindre bygninger. Leirdeltakerne bor i småhytter med
stue, soverom og egne bad med dusjer og toaletter. I hvert soverom er det
plass til to eller fire personer i køyesenger.
Vi har 9 fast ansatte og tar imot ca. 70 gjester hver uke. Driftsesongen er
fra april til november.
Hver vår og høst driver vi maritim leirskole. I sommerferien tar vi i mot
barn og unge på ferie og avlastningsleirer. På Haraldvigen samarbeider
vi om praktiske oppgaver og lever tett sammen. Vi padler kano og kajakk,
ror, seiler, bygger flåter, fisker, utforsker livet i fjæra, klatrer, griller fisk og
fanger krabber. Og kanskje viktigst, vi får mange nye venner.

GODE TIPS
Pakking
Ha regntøy og støvler lett tilgjengelig når du kommer til Kongshavn. Båtturen
fra fastlandet til Heia Haraldvigen tar 20 minutter og foregår i åpen båt.
Klær
Du kan få bruk for varme klær både vår, sommer og høst. Ta med
bruksklær som du ikke trenger å være redd for. Husk regntøy og støvler
uansett værmelding. Sjøsprøyt er også vått! Sett navn på klær og sko.
Fisking
Hos oss er det gode muligheter til å fiske fra land. Fisk som du fisker på
fritiden kan du fryse ned hos oss og ta med hjem. Vi selger sluker i kiosken.

PAKKELISTE
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Liten sekk
Klesskift til 6 døgn
Støvler og regntøy
Stillongs, lue, skjerf og votter - vår og høst
Tykk ullgenser, ullsokker og vindtett jakke
Tøfler eller slippers
Badetøy
Toalettsaker, såpe og håndklær
Nattøy
Sengetøy: laken, putetrekk og dynetrekk
- Dersom du vil bruke sovepose, må du
likevel ha med eget laken og putetrekk.

Ta gjerne med:
❏ Fiskestang, snelle og kniv
❏ Fotoapparat
❏ Bok til å lese på senga
❏ Det du trenger til kveldunderholdning
NB! Vi anbefaler at deltakerne pakker tøy og
utstyr selv - da vet de hva de har med seg.

Kiosken
Vi har et bra utvalg av vanlige kioskvarer. Du kan også kjøpe noen
toalettartikler, postkort, frimerker og suvenirer som for eksempel
t-skjorte, fiskehatt og buff. Du vil få pant for brusflasker og bokser
uansett hvor de er kjøpt.
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