
 

 

 Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er et lavterskeltilbud og en 

brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som lever med /har erfart 

• Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser 

• Er rusavhengig, pårørende eller sliter med psykisk uhelse 

 
 

Weekendtur til Blokhus feriesenter 
og Fårup sommerland i Danmark  

-2018 
 

Fredag 22. juni til søndag 24. juni  
 

Målgruppe: 

• Barn - og ungdom opp til 18 år som direkte eller indirekte er 

utsatt for seksuelle overgrep, vold, rusavhengighet eller 

psykisk uhelse og deres foresatte (må være rusfri) 

• Småbarnsfamilier/aleneforsørgere som lever i utfordrende og 

vanskelige omsorgssituasjoner  

 

Om turen 
Blokhus feriesenter ligger ca.50 min kjøring fra Hirtshals. På 

feriesenteret er det et stort subtropiske badeland. Her kan vi boltre 

oss i bølgene, uansett hva værgudene byr på. Føle magesuget i 

den store vannsklien, svømme i mosjonsbassenget eller slapp av i 

boblebadet eller saunaen. 

 

Fra feriesenteret kan vi se Nordeuropas beste badestrand som 

strekker seg fra Rødhus i sør til Løkken i nord. Bak sanddynene 

ligger et praktfullt naturlandskap som er som skapt til gåturer for 

små og store. Like ved feriesenteret ligger Blokhus kystby som 

inviterer inn til mange småbutikker og hyggelige kafeer. 

 

Lørdag skal vi kose oss i badeland ved feriesenteret og besøke 

Blokhus kystby. Søndag skal vi tilbringe hele dagen i Fårup 

sommerland før vi reiser hjem igjen søndag kveld. 

 

     
 

 
 
Ytterligere informasjon om turen og påmelding skjer til Jorun 

Marie Kveldro på tlf. 997 98 998 eller jorun@atrop.no  
 

www.atrop.no 
 

 

PRAKTISK INFORMASJON:  
 

Reiser:  
Avreise fra Kr. Sand på fredag 22. juni kl. 

16.30(vi møtes kl.15.00 ved ATROPs lokaler. 

Adr: Henrik Wergelandsgt 13)  

Retur til Kr. Sand på søndag: ca. kl. 24.00(båten 

fra Danmark går kl. 20.45)  

 

Landsdekkende: 
Kommer du fra en annen landsdel en Sørlandet, 

og ønsker å bli med på turen, betaler vi reise mot 

at du/dere reiser på rimeligst mulig måte og 

fremlegger kvittering. 

 

Investering:  
Turen m/ opphold, mat og aktiviteter er GRATIS 

for alle barn under 15 år. Ungdommer over 15 må 

betale en egenandel på kr 250,- og foreldre 

/foresatt må betale en egenandel på kr. 800,-.   

NB: Om barn under 14 år drar alene med oss på 

tur må fullmakt skjema med nødvendige 

opplysninger fra foresatte signeres og treffmøter 

med en ansatt fra ATROP arrangeres i forkant av 

turen. Vi anbefaler alle å ha med pass. 
 

Bindende påmelding innen 30. mai. NB: 

Barnefamilier som har tilbud om 

tilsvarende turer via andre organisasjoner 

vil ikke bli prioritert. De som vil bli 

prioritert er barnefamilier som ikke har andre 

muligheter for en ferietur. 
 

 

ET LIV UTEN VOLD & RUS I NÆRE 
RELASJONER 
 
Å leve uten vold eller frykt for vold er 
en grunnleggende menneskerett.  
 
Vold i nære relasjoner er ingen 
privatsak, men et samfunnsansvar og et 
folkehelseproblem. 
 
Ingen barn skal behøve å se at mor, far 
eller nære omsorgspersoner ruser seg. 

Vet DU om noe som har det vanskelig 
hjemme? Informer de om turen, slik at 
de kan få oppleve et pusterom i 
hverdagen.  
 

Barn og ungdomsarbeidet ved Organisasjonen 

ATROP Støtte & Ettervernsenter er støtte med 
tilskudd fra 
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