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Med opplevelseskortet får du 3 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 
Opplevelseskortet i billettluken.  
Se mer om hvilke filmer som går på www.farsundkino.no 
 
 
 
 
 

Flipside er en av Europas største innendørs skatehaller. Du og en venn/foresatt kan prøve å 
skate eller skoote på Flipside 3 ganger i løpet av året. Det er en fin måte å finne ut om dette 
er noe du har lyst til å fortsette med.  Vis opplevelseskortet for gratis inngang og utstyr. Du 
kan såklart ta med deg voksne for å se på, for det er gratis. Billetten din gjelder for at 2 
personer kan prøve anlegget. Åpningstider og mer informasjon finner du på 
www.facebook.com/flipsideskatehallen 
 
 
 
 
 

Når det er Kaperdager i juli, kan du få 2 billetter til en sjørøvertur med Kaptein Torius. Disse 
turene er veldig populære og du blir med ut på sjøen med en gammel seilskute.  
For å få billetter til en tur, må du ta kontakt med Farsund Turistinformasjon. Vis 
Opplevelseskortet, så får du billetter. Det er lurt å være tidlig ute. 
 
 
 
 
 

Prøv å kjøre gokart! Du får to billetter til en gangs kjøring. Du får låne alt du trenger av utstyr 
til å kjøre når du kommer. Hvem vil du kappkjøre med? Gokart-banen 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/services/go-kart 
 
 
 
 

Paintballbanen ligger også i Lista Adrenalinpark. Denne er ikke på kortet ditt, men er et 
ekstra tilbud. Du kan ta med deg en person og prøve 1 gang. Ring på forhånd til Torrey på tlf. 
918 83 748 og vis kortet ditt når du kommer. Les mer på facebook.com/listaadrenalinpark 
eller lapark.no/services/paintball 

FARSUND KINO 

FLIPSIDE SKATEHALL 

SJØRØVERTUR 

GOKART 

PAINTBALL 

http://www.farsundkino.no/


2020 FK/alk 

 

 

 

 

Du kan gå på familiesvømming i bassenget i Listahallen på lørdager kl. 14.00-18.00. Vis frem 

opplevelseskortet, og du får et klippekort som gjelder 10 ganger. Klippekortet til svømmingen 

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

med deg en person hver av de 10 gangene. Tlf.: Listahallen: 38 39 40 87 

 

 

MOT arrangerer blant annet 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 i Lister24.  Det vil også vises på «Hva skjer i Farsund 

kommune» på Facebook. Kontakt ungdomsleder på tlf. 918 83 748 hvis du vil vite mer. 

 

 

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

skoleferiene. Du kan ta med en venn i tillegg til foresatt. Disse arrangementene finner du på 

facebook.com/Nordberg fort eller vestagdermuseet.no/lista. 

 

 

 

 
 

Nordberg fort og Lista fyr er steder 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 gratis inngang ved å vise Opplevelseskortet ditt. Opplevelseskortet gjelder 

for deg og en annen person på alt som Nordberg fort og Lista fyr arrangerer selv. Sjekk ut 

hjemmesidene for å se hva som skjer:  

 listafyr.no 

 vestagdermuseet.no/lista 

 listafuglestasjon.no 

 
 

 

Opplevelseskortet har også flere og flere tilbud som gjelder over hele landet. På Sørlandet har 

Dyreparken i Kristiansand blitt med, i tillegg tilbyr Sommerland i Bø rabatter, samt  

Forskerfabrikken m.fl. Les mer på Opplevelseskortets hjemmeside: opplevelseskortet.no. 

SVØMMING 

Gratis inngang  
til Nordberg fort og Lista fyr 

MOT-TUR 

BARNEVERKSTED 

NASJONALE AKTØRER 

https://www.google.no/search?q=sv%C3%B8mming+i+listahallen&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:nb-NO:IE-Address&ie=&oe=&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=bzjLWvywGcyq8wfh-bO4Bg&gws_rd=ssl
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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 som koster 

noe, så kommer du gratis inn sammen med en venn/foresatt, ved å vise Opplevelseskortet 

ditt.  Hovedbiblioteket i Farsund: Mandag og fredag kl. 10.00 – 15.00, tirsdag, onsdag og 

torsdag kl. 10.00 – 19.00, lørdag kl. 11.00-14.00. Tlf.: 38 39 60 70. Borhaug filial: tirsdag og 

torsdag kl. 16:00 - 19:00.  Tlf. 38 38 24 20.  www.farsund.kommune.no/biblioteket.  
 

KLUBBER FOR BARN OG UNGE 

Ekko fritidsklubb har åpent på tirsdager kl. 18.00-22.00 og fredager kl. 20.00-24.00. I tillegg er 

det åpent på fredag fra kl. 18.00-20.00 for 5.-7. trinn. 

Shadow fritidsklubb holder åpent tirsdager kl. 18.00-22.00 og lørdager kl. 20.00-24.00. 

Alfred er ungdomsarbeidet til Lista Misjonsmenighet. Fra 8.klasse og oppover. I Misjonskirka 

på Langåker fredager fra kl. 20.30. 

K2Ung er for både deg som går ofte i kirka og deg som aldri går i kirka! Kom på K2 fredager fra 

2000-23.00. Aldersgruppe: 13-19 år. 

BULF er hver fredag det er skole. På Zion i Vanse fra 18:00 til 21:00. 
 

På Facebook kan du se mye av det som skjer på «Hva skjer i Farsund kommune». Her legges 

det ut arrangementer som lag og foreninger har. Noen koster litt, men mange er gratis.  
 

Gratulerer med Opplevelseskortet! 
Opplevelseskortet er for barn/unge fra 2-17 år. Kortet gir deg alene, eller sammen med en 

foresatt/venn, gratis tilgang til de kulturtilbudene som kortet viser. Det kan ikke brukes flere klipp 

ved et besøk, det gjelder maks for 2 personer pr. gang. Opplevelseskortet 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. 

 

Kortet er et klippekort, hvor brukt aktivitet markeres. Det gjelder ett kalenderår, januar – 

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

  

Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud.  

 

Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med Opplevelseskortet, og 

dermed gratis for deg som har dette kortet. 

 

Opplevelseskortet organiseres av kulturkontoret i Farsund kommune og for å få kort, kan du 

kontakte servicekontoret i kommunen (si det gjelder opplevelseskortet). 

Tlf. 38 38 20 00/mail: post@farsund.kommune.no.  
 

Vi håper du får det gøy med Opplevelseskortet ditt!  
 

http://www.farsund.kommune.no/biblioteket
mailto:post@farsund.kommune.no

