
  

    



    

Svømming    

Du kan gå på familiesvømming i bassenget i Listahallen på 

lørdager kl. 12.00-18.00. Vis frem aktivitetskortet, og du får et 

klippekort som gjelder 10 ganger. Klippekortet til svømmingen  

oppbevares i billettluken, så du bare viser aktivitetskortet når du vil svømme. Du kan ta med 

deg en person hver av de 10 gangene. Tlf.: Listahallen: 910 04 417.  

Skating/scoot  
Flipside er en av Europas største innendørs skatehaller. Du og en venn/foresatt 

kan prøve å skate eller scoote på Flipside 4 ganger i løpet av året + lån av utstyr. 

Det er en fin måte å finne ut om dette er noe du har lyst til å fortsette med.  Vis 

aktivitetskortet for gratis inngang og utstyr. Du kan såklart ta med deg voksne 

for å se på, for det er gratis.   

 Åpningstider og mer informasjon finner du på www.facebook.com/flipsideskatehallen 

Lista fyr  

Lista fyr er et sted som er spennende å besøke. Her kan du også besøke fuglestasjonen og 

delta i aktivitetene der. Mye av det som arrangeres er gratis, men hvis det koster noe, får du 

delta gratis ved å vise aktivitetskortet ditt. Aktivitetskortet gjelder for deg og en annen 

person på: alt som Lista fyr arrangerer selv.  leie av sykler 3 ganger  

Inngang i fyrtårnet 3 ganger  

Sjekk ut hjemmesidene for å se hva som skjer: listafyr.no.                            

Barneverksted mm.  

Med aktivitetskortet kan du delta i barneverksted på Nordberg fort når det arrangeres i 

skoleferiene. Du kan ta med en venn i tillegg til foresatt.  Du får også gratis inngang på 

andre arrangementer som gjelder barn/unge som arrangeres her. Disse 

arrangementene finner du på facebook.com/Nordberg fort eller 

vestagdermuseet.no/lista.  

 Gocart og trampoline   
Prøv å kjøre gokart! Du får billetter til 2 gangers kjøring for 2 personer. Du får 

låne alt du trenger av utstyr til å kjøre når du kommer.   

Hopp i trampolineparken! Du får inngang 2 ganger for 2 personer.   

Gokart-banen og trampolineparken er en del av Adrenalinparken i Lista Fly- og 

Næringspark. Det er lurt å ringe på forhånd og avtale tid. Finn telefonnummer 

og informasjon på www.lapark.no. Vis aktivitetskortet ditt i luken når du kommer.  



  

 

MOT-turer    
MOT arrangerer skiturer på vinteren og fotballturer vår og høst. Ta med deg en person og 

bli med på 3 turer. NB! Aldersgrense 10 år. Når turene går får du beskjed 

om gjennom skolen, på plakater eller annonse.  Det vil også vises på «Hva 

skjer i Farsund kommune» på Facebook. Kortet gjelder også for turer som 

fritidsklubbene arrangerer. Kontakt ungdomsleder på tlf. 918 83 748 hvis du vil vite mer.  

Lista LAN mm.  

Når MOT er med som arrangør av Lista LAN eller andre aktiviteter, kan du få delta gratis hvis 

du har aktivitetskort. Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt hvis du vil delta.   

Kino  
Med aktivitetskortet får du 4 kinoforestillinger på Farsund 

kino. Du kan ha med deg en foresatt eller en venn som går 

gratis sammen med deg. Billettene får du ved å vise frem 

aktivitetskortet i billettluken. Se mer om hvilke filmer som går 

på farsundkino.no  

  

Biblioteket  
På biblioteket har de bøker, filmer og spill. Det er gratis å låne, og det er bare å stikke 

innom. Det finnes også datamaskiner som du kan bruke gratis.  Hvis det er arrangementer 

for barn og unge som koster noe, så kommer du gratis inn sammen med en venn/foresatt  

ved å vise aktivitetskortet ditt. Hovedbiblioteket ligger i bygget til Eilert Sundt 

videregående skole. Tlf: 38 39 60 70. Farsund.kommune.no/biblioteket, eller Farsund 

bibliotek på Facebook.  

 

Hovedbiblioteket i Farsund er åpent:   

Mandag kl. 10.00-15.00   

Tirsdag  kl. 10.00-16.00  

Onsdag kl. 10.00-19.00  

Torsdag kl. 10.00-19.00  

Fredag  kl. 10.00-15.00   

Borhaug filial  

Borhaug skole, 4563 Borhaug, tlf. 38 38 24 20  

Åpningstider: Tirsdager og torsdager kl. 16.00 - 19.00  

  



   

Informasjon om Aktivitetskortet  

Gjeldende smitteverntiltak vil jo gjelde for 2022 også, så vi vet at enkelte steder kan bli stengt 
på kort varsel, men vi satser på at ting blir bedre og bedre. Sjekk hjemmesidene før du går. 

• Aktivitetskortet er for barn og unge i alderen 2-18 år, bosatt i Farsund kommune.  

• Kortet gir deg alene, eller sammen med en foresatt/venn, gratis adgang til de 

kulturtilbudene som kortet viser.  

• Kortet er et klippekort som merkes av ved bruk. Det gjelder et kalenderår, januar – 

desember. Kortet fylles ikke på med nye klipp, så del gjerne klippene utover året.  

• Det kan ikke brukes flere klipp ved et besøk, det gjelder kun for 2 personer pr. gang.   

• Aktivitetskortet ditt har et nummer som er knyttet til ditt navn, så det er bare du 

som kan bruke det. Det er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.  

• Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud.   

• Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med 

aktivitetskortet, og dermed gratis for deg som har dette kortet.  

• Kortet kan gi redusert pris eller friplass for de som går i kulturskolen. Ta kontakt 

med kulturskolerektor for mer informasjon. Tlf. 902 91 191.  

• Det er kulturkontoret i kommunen som administrerer aktivitetskortet.  

 

 

 
 

Lurer du på noe, ta kontakt (si det gjelder aktivitetskortet) på tlf. 38 38 20 00, eller 

send mail merket «Aktivitetskortet» til  post@farsund.kommune.no.  
Farsund kommune tar ikke ansvar for endringer hos samarbeidspartnere. Eier av kortet er ansvarlig for  

 å sjekke åpningstider mv. og for sikkerheten sin når de bruker tilbudene.  

KLUBBER FOR BARN OG UNGE  
På grunn av smittevern har klubbene ofte endringer i åpningstidene. Du må sjekke når de 

har åpent på Facebook så lenge vi har corona å ta hensyn til. Dette gjelder for:   

Ekko fritidsklubb, Shadow fritidsklubb, Alfred hos Lista Misjonskirke,   

K2Ung hos Farsund menighet og BULF på Zion i Vanse.  
  

Hos BUA kan du låne sports- og friluftsutstyr helt gratis, 

hele året! Sjekk bua.io/utlansordninger 

 BUA Farsund har tre utlånssteder:  

*På Herredshuset i Vanse er alt utstyr som har med vinter å gjøre.  

*På Farøy i Farsund er alt som tåler vann rett ved redningsskøyta på Farøy.   

*På Lista fyr er det kikkerter, sykler mm.  

Åpningstider og mer informasjon på «Bua Farsund» på Facebook.  

 


