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Hei alle i
Færder!
Færder kommune har som mål at 
barn og unge har en meningsfull 
fritid og et godt utbygd fritidstilbud. 
For at du som innbygger lettere skal 
få nyte godt av alt det spennende 
som skjer for barn, ungdom og 
familier i kommunen vår, har vi laget 
denne brosjyren som et hjelpe-
middel for at du skal blir bedre kjent 
med de kommunale tilbudene, og 
for at det skal bli enklere å bli klar 
over og komme i kontakt med våre 
lokale lag og foreninger. 

Om du går rundt med en drøm om 
å starte opp din egen forening eller 
fritidsaktivitet som du mener øyene 
våre mangler, vil du også finne nyttig 
informasjon! 

Og viktigst av alt; vi som jobber med 
tilrettelegging for fritidsaktiviteter i 
Færder kommune brenner for å 
hjelpe deg med både med små og 
store spørsmål. Vi har bred 

kompetanse og god oversikt over 
tilbud i kommunen, så får du ikke 
svar på det du lurer på i denne 
brosjyren, ta kontakt med oss i 
kulturenheten direkte, så hjelper vi 
deg videre. 

Vi håper at du vil være med på å 
utvikle brosjyren videre ved å 
komme med dine tilbakemeldinger 
om hvordan du synes den fungerer 
og om det er noe innhold du savner. 
Tilbakemeldingene kan sendes 
direkte til meg: 
hege.rui@faerder.kommune.no 

Hege Rui
Kultursjef, Færder kommune

mailto:hege.rui@faerder.kommune.no
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AKTIV Tønsberg 
og Færder
Aktiv Tønsberg og Færder er et samarbeid 
mellom Tønsberg og Færder kommuner, 
og lag og foreninger. Aktiv Tønsberg og 
Færder har som mål å være et allsidig og 
inkluderende aktivitetstilbud over ti uker til 
alle barn og unge, uavhengig av familiens 
økonomiske situasjon. Tiltaket skal utjevne 
sosiale helseforskjeller, samt fremme fysisk 
og psykisk helse. Lag og foreninger er 
ansvarlige for aktivitetstilbudet, og aktivite-
tene er gratis for deltakerne. Se i aktivi-
tetskalenderen om det er noe du synes ser 
spennende ut og bli med og prøv det!

Les mer om aktivitetskalenderen AKTIV 
Tønsberg og Færder.

Tønsberg og 
Færder
BIBLIOTEK
Velkommen til hovedbiblioteket i 
Tønsberg og til Tjøme bibliotek. Vi har 
et bredt tilbud til barn og unge. Vi tilbyr 
bøker og andre media, arrangementer og 
utstillinger. 
 
Les mer om alt som skjer på tnb.no

UNGDOMSHELSE-
STASJONEN
 
Ungdomshelsestasjonen har åpent onsdager 
fra kl 14:00 til kl 17:00. 

Dette er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 
og 20 år. Du har mulighet for å treffe helse-
søster og lege. Hos oss kan du få seksuell 
veiledning, teste deg  for seksuelt overførbare 
sykdommer, få prevensjon, prevensjons-
veiledning og graviditetstest med eventuell 
oppfølging.

Vi holder til på Borgheim, Tinghaugveien 16 
på Nøtterøy, samme inngang som NAV.
For spørsmål, ta kontakt på tlf. 409 10 505 
eller tlf. 971 00 140.

https://www.faerder.kommune.no/kalender/
https://www.faerder.kommune.no/kalender/
http://www.tnb.no
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FRISKLIV UNG
Friskliv Ung er et tilbud i skolehelsetje-
nesten. Målgruppen er barn og unge i 
alderen 12-18 år som ønsker støtte og hjelp 
med kosthold, søvn, fysisk og/ eller psykisk 
helse. Vi har både gruppe- og individuelle 
tilbud. Vi tilbyr:

• Individuelle samtaler
• Kondisjonstrening i basseng - Sjølyst 

tirsdager kl 15:00-16:00
• Treningsgruppe med aktivitetskontakt, 

mandager
• Trening på Active Fysioterapi  

torsdager kl 15:00 -16:30
• Mestringskurs for tanker og følelser, 

kognitiv tilnærming
• Bra Mat kurs
• Søvnveiledning

Kontaktinformasjon:
Karianne Fossli, fysioterapeut: 
tlf. 951 93 520
Marit Handeland, helsesøster: 
tlf. 957 78 036

FRITID FÆRDER
 
FRITIDSSENTERET NØTTERØY
Senteret gir ungdom et sted å være sosiale i 
trygge omgivelser. Her kan ungdom få være 
med på kreative aktiviteter, spill som bord-
tennis, biljard, Play Station og brettspill. Vi 
liker også å bake og har gode muligheter

UNG

til å vise film osv. på storskjerm. Fritids-
senteret har også musikkrom, praterom og 
hobbyrom.  Ungdommen lager selv gratis 
fellesmiddag disse dagene. Den serveres 
klokken 16:00 hver tirsdag og torsdag.

Vi ønsker i stor grad at senteret skal være 
ungdomsdrevet.

Tilbudet er for ungdom i alderen 8. trinn til 
og med 18 år. Tilbudet er åpent tirsdag og 
torsdag. Link til fritidssenteret på Nøtterøy.

FRITIDSSENTERET TJØME
Senteret gir ungdom et sted å være sosiale i 
trygge omgivelser. Her kan ungdom få være 
med på kreative aktiviteter, baking, spill 
som bordtennis, Play Station og brettspill. 
I løpet av våren vil vi også sette i stand et 
musikkrom på Fritidssenteret. Vi har et 
flott uteområde med muligheter for blant 
annet bål, fotball, slakk line og 4 square. 
Ungdommen lager selv gratis fellesmiddag 
disse dagene. Den serveres klokken 16:00 
hver mandag og onsdag.

Vi ønsker i stor grad at senteret skal være 
ungdomsdrevet.

Tilbudet er for ungdom i alderen 8. trinn til 
og med 18 år. Tilbudet er åpent mandag og 
onsdag. Link til fritidssenteret på Tjøme.

FRITIDSSENTERET TJØME 
JUNIOR (JUNIORKLUBBEN)
Vi leker, spiller spill, baker, ser film og 
finner på mye gøy sammen. Mulighetene 
for uteaktiviteter er veldig gode med blant 
annet bålplass, 4 square, fotballbane og 
slakk line. 

Tilbudet er for barn fra 2. trinn til og med 
7. trinn. 

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/fritidssenter-notteroy/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/fritidssenteret-tjome/
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Tilbudet er åpent hver onsdag.  

AKTIVITETSGRUPPE BLIMÈ UNG 
(8. TRINN TIL 18 ÅR)
Dette er et tilbud til ungdom som liker å 
finne på mye forskjellig. Her finner vi på alt 
fra å ha hobbykvelder, spillekvelder, kokke 
kamp, bowling, kino, tur og mye mer. Det er 
ungdommene på gruppen som bestem

mer hvilke aktiviteter vi skal ha. Maks antall 
deltakere er 15 personer.

Tilbudet er hver tirsdag på Fritidssenteret 
Nøtterøy.

AKTIVITETSGRUPPE BLIMÈ 
JUNIOR (5. TRINN TIL 7. TRINN)
Dette er et tilbud til barn som liker å finne 
på mye forskjellig. Her finner vi på alt fra å 
ha hobbykvelder, spillekvelder, kokkekamp, 
bowling, kino, tur og mye mer. Barna er 
med å bestemme hvilke aktiviteter vi skal 
ha. 

Fritid Færder

https://www.facebook.com/fritidfaerder/
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FÆRDER
FRIVILLIGSENTRAL
Fra drøm til virkelighet! 
Færder frivilligsentral kan hjelpe deg med 
din drøm om å starte opp en egen aktivi-
tetsgruppe. 

Har du lyst til å starte en nettverksgruppe 
for aleneforeldre, en hobbygruppe for barn, 
en yogagruppe for ungdom eller kanskje du 
har en helt annen idé? 

Vi kan hjelpe deg i gang! 

Vi tar også imot elever fra valgfag «Innsats 
for andre».

Vi har bruk for deg – uansett alder!  
På frivilligsentralen formidler vi oppdrag 
mellom mennesker. Kunne du tenke deg å 
hjelpe noen som trenger det i hverdagen, 
eller bidra på våre sentraler, kan du 
registrere deg her.

Du kan lese mer om våre tilbud på: 
www.faerder.kommune.no/faerderfrivillig-
sentral

Lokaler til utlån  
Trenger du å låne lokaler for din forening? 
Vi har både møtelokaler og kontor-
fasiliteter. Ta direkte kontakt med Færder 
frivilligsentral for å booke. 

Telefon: 482 88 972 / 409 15 570

Maks antall deltakere er 15 personer.
Tilbudet er hver torsdag på Fritidssenteret 
Nøtterøy.

FAMILIEBADING SJØLYST
Ta med familien for et deilig bad i varmt 
vann på Sjølyst. Vi har 15 plasser hver 
onsdag og dere må melde dere på uken 
i forveien. Mer informasjon finner du via 
denne linken. Eventuelt søk etter ”familie-
bading” på kommunens nettside.

FAMILIEKAFÉ
Bli med til vår koselige møteplass. Hver 
søndag er det åpen familiekafé på Fritids-
senter Nøtterøy på Borgheim (Kirkeveien 
213). Der er alle i Færder kommune vel-
kommen. Vi har spill og leker, tegnesaker, 
biljard og bordtennisbord. Vi serverer gratis 
vaffel og kaffe til våre gjester. Mer informa-
sjon finner du via denne linken. Eventuelt 
søk etter ”familiekafé” på kommunens 
nettside. Tilbudet er åpent 1200 – 1500. 
Velkommen!

AKTIVITETSKALENDEREN
Aktivitetskalenderen er flere gratis fritidstil-
bud igjennom hele året for barn, ungdom 
fra 8-18 år og barnefamilier. Tilbudet gjel-
der for deg som er bosatt i Færder kom-
mune. Vi tilbyr aktiviteter i sommerferien, 
høstferien og vinterferien. For mer informa-
sjon og påmelding følg linken til aktivitets-
kalenderen. Eventuelt søk etter ”aktivitets-
kalender” på kommunens nettside.

BUA FÆRDER
I BUA Færder kan alle barn og unge låne 
utstyr til sport og friluftsliv. Telefon:
959 94 850 

BUA Færder

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/frivillighet/meld-deg-som-frivillig/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/frivillighet/farder-frivilligsentral/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/frivillighet/farder-frivilligsentral/
https://www.faerder.kommune.no/kalender/
https://www.faerder.kommune.no/kalender/
https://www.faerder.kommune.no/kalender/
https://www.faerder.kommune.no/kalender/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/aktivitetskalenderen/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/aktivitetstilbud-til-barn-og-unge/aktivitetskalenderen/
https://www.facebook.com/buafaerder/
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NØTTERØY
KULTURHUS
Nøtterøy Kulturhus er sentralt beliggende 
på Borgheim og tilbyr noe til nesten alle. 
Programmet finner du på www.nøtterøy.
kulturhus.no og du kan velge mellom et 
stort utvalg av konserter, teater, dans, 
barneforestillinger, show, foredrag med 
mer. 

Velkommen!

FÆRDER
KULTURSKOLE
Kulturskolen tilbyr undervisning i teater, 
kunst og animasjon, komposisjon, fio-
lin, bratsj, cello, trekkspill, piano, gitar, 
slagverk, messinginstrumenter, klarinett , 
fløyte og musikkmix for nybegynnere.

Vi gir et tilbud av høy faglig og pedagogisk 
kvalitet til alle barn og unge mellom 4-19 
år som ønsker det. Formålet er å lære, 
oppleve, skape og formidle kulturelle og 
kunstneriske uttrykk.

Dette skjer  våren 2019:
26. og 27. JANUAR: «Jorda rundt på 80 
dager». Teaterforestillinger på Villa Mølle-
bakken.

2. og 3. MARS: «Astrid Lindgren» 
Teaterforestillinger på Villa Møllebakken
Forhåndssalg: 
siri.gythfeldt@faerder.kommune.no eller 
telefon: 930 28 509

29. MAI: «Regnbuekoret» konsert i Nøtterøy 
Kulturhus, kun for foresatte.

11., 12. og 13. JUNI: Huskonserter på 
kulturskolen.

Påmelding/opptak
Søknader tas imot hele året. Hovedoppta-
ket er i juni.

Søknadsskjema finner du via nettsiden: 
www.faerder.kommune.no/faerderkultur-
skole

Kulturskolen har i tillegg stor aktivitet for 
elevene med spilleoppdrag, fordypningsse-
minar, samspilluker, interne utstillinger og 
konserter.  

Kontaktpersoner
Rektor Siri Gythfeldt:
siri.gythfeldt@faerder.kommune.no

Inspektør Øystein Sjøvaag Heimdal 
oystein.sjovaag.heimdal@faerder.
kommune.no

Færder kulturskole

https://notteroy.kulturhus.no/
https://notteroy.kulturhus.no/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/farder-kulturskole/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/farder-kulturskole/
https://www.facebook.com/FaerderKulturskole/
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UTLEIE  
LOKALER
I Færder kommune er det fire kommunale 
idrettshaller og flere gymsaler som kan 
leies. I tillegg er det flere uteområder og 
andre lokaler som også kan leies. Utleie 
av lokaler og uteområder i kommunen 
administreres av flere avdelinger i 
kommunen. Her følger en oversikt: 

• Kulturenheten: Fast og enkelvis 
utleie av idrettshaller, og fast utleie av 
skolelokaler (kun gymsaler, aulaer og 
tumlerom). Kontakt:  
booking@faerder.kommune.no 

• Skolene: Enkelutleie av gymsaler, 
aulaer og tumlerom, samt all utleie av 
andre skolelokaler. Kontakt:  
www.faerder.kommune.no/skoler

• AMS: Overnatting på skoler og idretts-
haller. Kontakt: skokahol@v-man.no, 
tlf. 409 11 500

• Servicesentret: Verdens Ende og  
andre uteområder, samt kommune- 
huset på Tjøme. Kontakt:  
service@faerder.kommune.no 

• Eiendomsforvaltningen: Alle andre 
kommunale bygninger som kan leies 
ut. Kontakt: anders.bjerknes@faerder.
kommune.no 

• Leie av lokaler på Østre Bolæren.  
Kontakt: alex.rossitto@faerder. 
kommune.no 

Færder kommune har en kalender med 
oversikt over ledige tider i idrettshallene 
og skolenes gymsaler, aulaer og tumlerom: 
booking.faerder.kommune.no/booking

Leietagere plikter å sette seg inn i gjeldene 
rutiner og retningslinjer for leie av kom-
munens lokaler. Mer informasjon finner 
du kommunens nettside. Du kan eventuelt 
søke opp informasjon ved å skrive ”regler 
utleie”, ”rutiner utleie” e.l. i søkefeltet på 
kommunens nettside.

Fast leie
Søknadsfrist er 1. april for lag, foreninger, 
organisasjoner og andre som ønsker fast 
leie av skolelokaler (kun aula, tumlerom og 
gymsaler) og idrettshaller for kommende 
skolekalenderår. Dette gjelder også enkel-
tarrangementer over flere dager inkludert 
helger i idrettshallene. Søknadsskjemaer 
finner på nettsiden. Du kan eventuelt søke 
opp informasjon ved å skrive ”leie gymsal”, 
”leie skolelokaler” e.l. i søkefeltet på 
kommunens nettside.

Takster for leie av lokaler
Leietakster finner du her. Du kan eventuelt 
søke opp informasjon ved å skrive ”takster 
leie” e.l. i søkefeltet på kommunens nett-
side.

FRILUFTSLIV
Færder kommune kan by på et rikt frilufts-
liv både på land og på sjøen. I 2018 åpnet 
landets første padleled. Denne går gjen-
nom Vestfold og flere ruter går i Færder 
kommunes skjærgård. Færder nasjonal-
park ligger også i kommunen. I tillegg 
er det over 20 mil med stier og løyper i 
kommunen og mange fine badeplasser og 
andre rekreasjonsområder. 

• Kart for stier og løyper i Færder  
kommune

• Informasjon om Færder Nasjonalpark
• Informasjon om rekreasjonsområder 

og badeplasser i kommunen

mailto:booking@faerder.kommune.no 
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/skoler-i-farder-kommune/
mailto:skokahol@v-man.no
mailto:service@faerder.kommune.no 
mailto:anders.bjerknes@faerder.kommune.no 
mailto:anders.bjerknes@faerder.kommune.no 
mailto: alex.rossitto@faerder.
kommune.no 
mailto: alex.rossitto@faerder.
kommune.no 
http://booking.faerder.kommune.no/booking/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/utleie/rutiner-og-regler-for-utleie/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/utleie/rutiner-og-regler-for-utleie/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/utleie/leie-av-idrettshaller-gymsaler-og-skolelokaler/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/utleie/leie-av-idrettshaller-gymsaler-og-skolelokaler/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/utleie/leie-av-idrettshaller-gymsaler-og-skolelokaler/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/friluftsliv/friluftsliv-i-farder-kommune/stier-og-loyper/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/friluftsliv/friluftsliv-i-farder-kommune/stier-og-loyper/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/friluftsliv/friluftsliv-i-farder-kommune/farder-nasjonalpark/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/friluftsliv/friluftsliv-i-farder-kommune/rekreasjonsomrader/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/friluftsliv/friluftsliv-i-farder-kommune/rekreasjonsomrader/




IDRETT AKTIVITET
Færder Havpadlere Kajakkpadling 

Færder Karateklubb Fullkontakt karate

Færder Seilforening Regatta og opplæring  Megin og Færdersnekke

Husøy og Foynland Idrettsforening Håndball, fotball, sandvollyball, bordtennis

Nøtterøy Skytterlag Avd. Nsf - Skyting Konkuranseskyting og jegergruppe

Nøtterøy  IF - Håndball Håndball - Bredde IF og Elite AIF

Nøtterøy Badmintonklubb Innendørs badmintontrening for mosjonister og konkuransespillere

Nøtterøy Danseklubb Sportsdans

Nøtterøy Fekteklubb Fekting

Nøtterøy Golfklubb Golf

Nøtterøy IF - Fotball Fotball

Nøtterøy IF - Friidrett Friidrett

Nøtterøy Motorsportklubb Motorsport

Nøtterøy Ski Langrenn 

Nøtterøy Turn Turn og gymnastikk

Orientering Tønsberg Omegn Orientering

Stall Verdens Ende Ride- og treningssenter

Stupeklubben Spinn Stuping

Teie Idrettsforening Barneidrett, håndball og fotball

Tjøme Golfklubb Golf, barnegolf

Tjøme IL Idrett

Tjøme IL - Fotball Fotball

Tjøme IL - Håndball Håndball

Tjøme Klatregruppe Klatring

Tjøme Løpeklubb Trening, joggegrupper og løpekonkuranser

Tjøme Motorcrossklubb Motorsport

Tjøme Skateklubb Skating

Tjøme Tae Kwon-Do Klubb Kampsport 

Tjøme Tennis Tennis

Tjøme Turnforening Turn og gymnastikk

Torød og Hårkollen Idrettsforening Drift av Torød idrettspark

Tømmerholt Idrettslag Div innen idrett

Tømmerholt IL - Fotball Fotball

https://www.havpadlerne.no/
http://www.karate-klubben.no/ 
https://farderseil.no/
http://idrettsglede.no/klubb/husoy-og-foynland-idrettsforening/8906/
http://www.skytterlag3.no/Skytterlagssider/Nottero/
http://www.nifhandballbredde.no 
http://www.nobk.net/
https://www.facebook.com/groups/820931534603204/
https://www.nofk.no/  
http://www.notteroygolf.no/
http://nif-fotball.no/
http://Nøtterøy IF - Friidrett
https://www.facebook.com/notteroymotorsport/
http://www.nifski.no/
https://notteroyturn.no/
http://www.ol-tonsberg.no/
http://www.stallverdensende.no/
http://stupklubbenspinn.no/
https://www.teie.no/
https://www.tjomegolfklubb.no/
https://sites.google.com/tjomeil.no/hjem
https://sites.google.com/tjomeil.no/fotball
https://sites.google.com/tjomeil.no/handball
https://www.facebook.com/groups/899594773412149/
http://www.tjome-lopeklubb.no/
http://www.t-mx.org/
https://tjomeskateklubb.wordpress.com/about/
http://www.taekwondo.no/en/klubber/tjome
http://www.tjometk.no/
http://www.tjometurn.no/
http://www.tommerholt.org/
http://tommerholt-il-fotball.idrettenonline.no/


IDRETT AKTIVITET
Tømmerholt IL - Friidrett Friidrett

Tømmerholt IL - Håndball Håndball

Tømmerholt IL - Stisykling Stisykling

Tønsberg Cheerleading Panthers Cheerleading

Tønsberg idance-klubb Isdans

Tønsberg og Omegn Bueskyttere Bueskyting

Tønsberg & omegn Ishocky Klubb Ishockey

Tønsberg Raiders Amerikansk fotball

Tønsberg Rugby Rugby

Tønsberg Roklubb Roing

Tønsberg Seilforening Seiling

Tønsberg Svømmeklubb Svømming

Veierland Golfklubb Golf

http://tommerholt-il-friidrett.idrettenonline.no/
http://tommerholt-il-haandball.idrettenonline.no/
http://www.tommerholt.org
https://www.facebook.com/TonsbergCheerleadingPanthers/
http://idancetonsberg.blogspot.com/
https://tonsbergbueskyttere.no/
http://www.toik.no/
https://www.raiders.no/
https://nb-no.facebook.com/TonsbergRugby/
http://www.tonsberg-roklub.no/
http://tonsbergseilforening.no/
http://tonsbergsvommeklubb.no/
https://teeoff.no/golfbaner/veierland-golfklubb/


FRILUFTSLIV AKTIVITET
Husøy sjø speidergruppe  Speideraktivteter og friluftsliv

1. Nøtterøy Speidergruppe Speideraktivteter og friluftsliv

2. Nøtterøy Speidergruppe Speideraktivteter og friluftsliv

3. Nøtterøy Speidergruppe Speideraktivteter og friluftsliv

Oslofjordens Friluftsråd Speideraktivteter og friluftsliv

SaVe - Klatring Klatrevegg i Vearhallen og Oslofjord Convention Center 

Tønsberg og Omegn Fjellsportgruppe Friluftsliv

Tønsberg og Omegn Jeger og fiskeforening Friluftsliv

Tønsberg og Omegn Turistforening Barnas turlag og klatregruppe

MUSIKK & TEATER AKTIVITET
Gospelkoret Joyful Gospelkor fra 16 år

Færder kulturskole Undervisning sang, teater og instrumenter

Kirkens korskole Nøtterøy  Korsang

Nøtterøy Amatørteater Teater

Nøtterøy Skolekorps Korpsmusikk

Sjøbodteatret Teater

Tjøme Kunst og Håndverk "Malegøy" for barn

Tjøme Skolemusikk Korpsmusikk

Tjøme Soul Children (kor) Barnekor 10- 16 år 

Tjømebarna (kor) Barnekor 1- 4 klasse

Vestskogen kulturskole (Steinerskolen) Musikk, håndverk, kunstfag 

http://snaroya.no/husoy/
http://1.notteroy.speidergruppe.org/
http://www.2notteroy.no/
https://nb-no.facebook.com/tredjenotteroy/
https://www.oslofjorden.org/
https://www.facebook.com/groups/Saveklatring/
http://io.no/info/tonsberg-og-omegn-fjellsportgruppe-352772
https://www.facebook.com/pg/TOJFF/about/?ref=page_internal
 https://tot.dnt.no/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/virksomhetsomrader/musikk/tjome-korene/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/farder-kulturskole/
https://korskolen.no/
https://www.facebook.com/notteroyamatorteater/
http://www.notteroyskolekorps.no/
https://www.sjobodteatret.no/
https://www.facebook.com/groups/138228013006712/
https://www.facebook.com/TjomeSkolemusikk/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/virksomhetsomrader/musikk/tjome-korene/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/virksomhetsomrader/musikk/tjome-korene/
http://www.vestfold.steinerskolen.no/




ANDRE AKTIVITETER AKTIVITET
Bergan kvinne- og familielag                                                                                                                          Ulike aktiviteter for barn og familier 

Den vietnamesiske flyktningforening i 
Tønsberg og omegn                                                                                                      

Ulike aktiviteter for barn

Færder fyrs venner Ulike aktiviteter for familier 

Hvasser og Brøtsø Historieforening Kurs, åpne dager, temakvelder og foredrag

Interessegruppen Brødrene Hanssens 
Auto

Omvisninger, kunnskapsformidling, veteranbuss 

Interessegruppen Torås Fort Museum, ulike aktiviteteter for barn og familier 

Internasjonal gruppe Ulike aktiviteter for mennesker som ønsker å bli kjent på tvers 
av kultur 

Nøtterøy Bridgeklubb       Kurs og turneringer

Nøtterøy Historielag Kurs, temakvelder og foredrag

Nøtterøy Husflidlag Kurs for barn og ungdom 

Nøtterøy Røde Kors Ulike aktiviteteter for barn og familier, gratis familiemiddag en 
dag i uken

Nøtterøy Sanintetsforening       SESAM, møter for kvinner som vil bli kjent på tvers av kultur 

Tjøme Fotoklubb Foto

Tjøme Historielag Kurs, temakvelder og foredrag

Tjøme kirke Cafe.com in, leksehjelp, småbarnstreff, Lan klubb og etc.

Tjøme og Hvasser Røde Kors Kurs og aktiviteter

Tjøme Paintball Klubb Paintball

Tjøme Røde Kors hjelpekorps Kurs og aktiviteter

Torød kvinne og familielag        Ulike aktivitetere for barn og familier 

Øyene knivlag Kurs og aktiviterer

https://www.kvinnerogfamilie.no/velkommen-til-vare-kretser/velkommen-til-vestfold-krets/
https://www.proff.no/selskap/den-vietnamesiske-flyktningforening-i-t%C3%B8nsberg-og-omegn/skallestad/medlemsorganisasjoner/IGH91P110PU/
https://www.proff.no/selskap/den-vietnamesiske-flyktningforening-i-t%C3%B8nsberg-og-omegn/skallestad/medlemsorganisasjoner/IGH91P110PU/
https://faerderfyrsvenner.wordpress.com/
http://www.hvasserhistorie.no/
https://bjerknez.no/brodrene-hanssens-auto-et-museum-som-bor-oppleves-6452
https://bjerknez.no/brodrene-hanssens-auto-et-museum-som-bor-oppleves-6452
https://www.torasfort.com/
https://www.facebook.com/internasjonaltjome/
http://www.notteroybk.org/
http://www.notteroyhistorielag.no/
http://www.husflid.no/lokallag/vestfold/lokallag/noetteroey_husflidslag
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/vestfold/notteroy/
http://notterosanitetsforening.no/
https://www.tjome-fotoklubb.no/
https://www.tjomehistorielag.no/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/virksomhetsomrader
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/vestfold/tjome-og-hvasser/
https://www.facebook.com/groups/75925690223/
https://nb-no.facebook.com/tjomerkh/
https://www.kvinnerogfamilie.no/velkommen-til-vare-kretser/velkommen-til-vestfold-krets/torod-kvinne-og-familielag/
http://www.oyeneknivlag.no/kontakt/
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TILSKUDDS-
ORDNINGER
Kommunal tilskuddsordning til frivillige 
kulturformål
Kommunen har tre tilskuddsordninger til 
frivillige lag og foreninger. Midlene har til 
formål å opprettholde og stimulere til bred-
de og kvalitet i kultur- og fritidstilbudet i 
Færder kommune.

Dette kan ditt lag/forening/klubb søke om:
1. Tilskudd pr. betalende medlem fra 6 til 

19 år bosatt i Færder kommune
2. Refusjon av strømutgifter til anlegg 

som eies av organisasjoner med beta-
lende medlemmer fra 6 til 19 år bosatt 
i Færder kommune

3. Prosjekttilskudd, uansett alders- 
gruppe:

         a) Inkluderingstiltak:
• tilrettelegging for mennesker med 

funksjonsnedsettelse 
• sosial utjevning, som for eksempel 

gratistilbud for familier som ikke 
har råd til aktiviteten/arrangemen-
tet, eller av andre grunner ikke har 
muligheten til å delta på aktiviteter

• støtte til ubetalte kontingenter og 
avgifter (eget søknadsskjema)

• lavterskeltilbud med fokus på inak-
tive mennesker

         b)Kulturvern/lokalhistorie
         c) Trafikksikkerhetstiltak – prosjekt               
         Verdifull transport eller andre tiltak for    
         bedre trafikksikkerheten for organisa    
         sjonens medlemmer
         d) Medlemsutvikling – kurs, utdanning,     
         medlemssystem og andre tiltak
        e)Anleggsutvikling – prosjektering, byg       
       ging, innredning og rehabilitering

       f) Etableringstilskudd til nye organisa     
       sjoner med inntil kr. 3000

g) Enkeltstående eller gjentagende          
kulturarrangement eller kulturprosjekt,        
som ikke kommer inn under andre kom   
munale tilskuddsordninger. Dette kan  
være konserter, forestillinger, festivaler,   
kunst-, litteratur- og filmprosjekt etc. 

Prosjektmidlene kan også søkes av profe-
sjonelle og semiprofesjonelle aktører.
Du kan lese mer om kommunens tilskudds-
ordninger og finne søknadsskjema her.
Eventuelt søke ”tilskuddsmidler” på kom-
munens nettside.

Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk 
aktivitet, friluftsliv og kultur
Kulturdepartementet fordeler hvert år 
overskuddet fra Norsk Tipping til ideelle 
formål. Ett av formålene er spillemidler til 
anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv 
og kulturarenaer. 

Søknadskrav:
• Søker må opprette kontakt med kom-

munen anlegget skal ligge i
• Før det kan søkes om tilskudd til 

anlegg, må kommunen registrere 
anlegget i Anleggsregisteret

• Anlegget det søkes midler til må være 
del av en vedtatt kommunal plan som 
omfatter idrett og fysisk aktivitet. 
Anleggsplanen for Færder kommune 
rulleres hvert år og revideres hvert 
fjerde år

• Planene for anlegget det søkes om 
tilskudd til, må på forhånd være 
idrettsfunksjonelt godkjent av depar-
tementet eller den det bemyndiger 
(kommunen hvor anlegget skal ligge). 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjen-
ning må foreligge før byggearbeidene 
igangsettes

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/tilskuddsordninger-2/kommunale-tilskuddsmidler/tilskuddsmidler-til-lag-og-foreninger/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/tilskuddsordninger-2/kommunale-tilskuddsmidler/tilskuddsmidler-til-lag-og-foreninger/
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DETTE SKJER I KOMMUNEN
På kommunens kulturside finnes en oversikt over arrangementer og 
aktiviteter, enten i regi av kommunen, eller lag og foreninger. Her kan lag og 
foreninger legge ut sine arrangement og aktiviteter. Les mer om dette her.
Eventuelt kan du søke ”dette skjer” på kommunens nettside.

Dersom lag og foreninger ønsker å synliggjøre sine arrangementer og 
aktiviteter på facebooksiden Færder kultur, kan Færder kultur settes som 
”medarrangør”.

Nøtterøy Kulturhus har flere forestillinger for barn og unge. 
www.notteroy.kulturhus.no

Følg oss på Færder kultur

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/dette-skjer/ 
https://www.facebook.com/faerderkultur/
https://notteroy.kulturhus.no/ 
https://www.facebook.com/faerderkultur/

