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KORTET SOM GIR 
OPPLEVELSER

TIL BARN OG UNGE

Kjære bruker av Opplevelseskortet! 

Kortet gir deg, sammen med en foresatt eller alene, adgang til 
en rekke kulturaktiviteter og -opplevelser i Grimstad og omegn. 
Vær oppmerksom på at du ikke kan få fri adgang fl ere ganger 
enn det som er markert på kortet. Opplevelseskortet er personlig, 
og det er bare du selv som kan bruke det. Kortet fungerer som 
et klippekort som du viser frem i billettluken på hver aktivitet. 
Ta godt vare på det!   
  
Ønsker du fl ere tilbud, kan du melde deg på Opplevelseskortets 
nyhetsbrev. Det gjør du ved å sende en e-post til anita.aabel@grimstad.
kommune.no og merke den med Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet gir deg 
informasjon om tilbud i ferier og om det kommer ekstra tilbud til 
brukerne av Opplevelseskortet.   
  
Vi håper du er fornøyd med kortet og får mange gode 
opplevelser i 2023!   
  
Hilsen 

NAV Grimstad og Grimstad kommune, 
kulturtjenesten 
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Kristiansand Dyrepark
Opplevelseskortet gir ett barn og en foresatt inntil to dager med moro i Dyreparken i 
løpet av 2023. Billetten er en kombibillett med inngang til Dyreparken og Badelandet, 
men det er ikke mulig å bruke begge klippene samme dag. Les mer om Dyreparken på: 
www.dyreparken.no. Billetten får du ved å henvende seg til Dyreparkens gjesteservice 
ved inngangen - husk å ha med deg Opplevelseskortet.  

Grimstad Kulturhus og kino
Med Opplevelseskortet får du inntil tre kinoforestillinger på Grimstad kino. Barn kan ha 
med seg en foresatt eller en venn. Billetten(e) får du ved å vise frem Opplevelseskortet 
i billettluka. Program fi nner du på: www.grimstadkulturhus.no. 

Amazon Grimstad FK
Amazon Grimstad FK har gleden av å invitere deg og en venn/familiemedlem til alle 
sine hjemmekamper i 2023-sesongen. Du må vise Opplevelseskortet i billett-bua på 
kampdag for å få din billett på J.J. Ugland stadion Levermyr. Se www.amazonfk.no.  
  

Fotballklubben Jerv 
Fotballklubben Jerv har gleden av å invitere deg og en venn/familiemedlem til alle 
sine hjemmekamper i 2023-sesongen. Du må vise Opplevelseskortet i billett-bua på 
kampdag for å få din billett på J. J. Ugland stadion Levermyr. Se www.fkjerv.no.  
    

Grimstad Bys Museer  
Ett gratis besøk sammen med ledsager i åpningstidene på hvert av museets besøks-
steder: Sjøfartsmuseet i Hasseldalen, Ibsenhuset i Henrik Ibsens gate og Norsk Hage-
bruksmuseum på Dømmesmoen. På Hagebruksmuseet kan du også få en vaffel og et 
glass eplemost, og på Sjøfartsmuseet kan du få en pinne-is mot å vise frem 
Opplevelseskortet. Se www.gbm.no.  
    

Frolandia bad  
Du får inntil tre besøk sammen med en foresatt til Frolands badeanlegg Frolandia. 
Dette fi nner du i Froland Idrettsanlegg, Jomåsveien 33, drøyt 20 min. Kjøretid fra 
Grimstad. Åpningstider: Hverdager fra kl. 15–20 (men tirsdag kun voksensvømming 
mellom 17 og 20), lørdag og søndag kl. 11–17. Mandager stengt. 
Se www.froland.kommune.no/frolandia.  

Gratis adgang til svømmehallen for barn og unge 0–15 år
Alle barn og unge i alderen 0–15 år, som bor eller går i barnehage/skole i Grimstad 
kommune, har gratis inngang til svømmehallen. En forelder eller foresatt får også 
gratis inngang i følge med barnet sitt.
   

Grimstad Turistkontor  
Ved fremvisning av Opplevelseskortet kan du fra april t.o.m. september låne sykkel til 
deg og ledsager gratis. Turistkontoret har også mange turtips og generell oversikt over 
det som skjer av aktiviteter i byen. Stikk gjerne innom kontoret på biblioteket, eller ring 
37 25 01 68. Se www.visitsorlandet.com/grimstad.

Kystlaget Terje Vigen inviterer til tur med Badebåden   
Bli med M/S Østerøy ut til de fi neste badeplassene i Grimstad! Badebåden går fra 
Torskeholmen onsdag, fredag og søndag i juli, kl. 11 og 15. Du kan hoppe av på en av 
øyene, og bli hentet 4 timer senere - eller bli med på skjærgårdstur. Billetten inkluderer 
Sjøfartsmuseet samme dag.  
 

…eller guidet tur til Valøyene i Raet nasjonalpark   
Bli med M/S Østerøy på guidet tur til Valøyene, med informasjon om Grimstadskjær-
gården og tur til Hesnes merke - eller tid til et bad. Turen tar 2,5 timer med avreise fra 
Torskeholmen i Grimstad. Husk godt fottøy. Turene går hver tirsdag og lørdag i juli og 
halve august, kl. 11.00 til 13.30. Billett kan hentes på Grimstad Turistkontor, senest 
30 minutter før avreise. Se www.visitgrimstad.com.    
  
Gratis kulturlørdag i Grimstad  
Gratis kulturlørdag er gratis aktivitetsdager med kreative verksteder, sang og teater. 
Dagene er tilrettelagt for barnefamilier og varer fra kl. 10–14. Det kreves ingen 
påmelding. Følg med på vår Facebookside: Gratis kulturlørdag i Grimstad eller vår 
Instagram: gratis_kulturlordag. Her legges det ut informasjon om alle kommende 
arrangementer.  
   

Grimstad bibliotek  
På biblioteket kan du låne bøker, tegneserier, fi lmer og lydbøker. Barn kan få eget 
lånekort fra de er 6 år. På biblioteket kan du være sammen med venner og gjøre lekser. 
Her kan du også spille PlayStation eller låne datamaskiner. Vi har også familielørdager. 
Velkommen til Grimstad bibliotek og Fevik fi lial på Fevik skole. 
http://grimstadbibliotek.no/  
   

BUA Grimstad  
I BUA Grimstad kan alle låne sports- og friluftsutstyr helt gratis. Lag deg enkelt en 
låneprofi l på www.bua.no BUA fi nner du i Løkengården, Vesterled 15, i Grimstad 
sentrum. Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 15.30–19.00 samt lørdag kl. 11–15.   
  

BUA Groos  
BUA Groos ligger i tilknytning til Groos Kafé og er åpen i sommerferien.   
Åpningstid: mandag til søndag fra kl. 12–17.  
  

HUSET – Grimstads Kreative Ungdomsklubb 
Huset er Grimstads kommunale ungdomsklubb og ligger i Markveien 7, i samme bygg 
som kulturskolen. Huset er en åpen og religionsnøytral møteplass for deg mellom 
13 og 19 år. Her kan du delta på en rekke ulike aktiviteter, avhengig av hva du selv 
ønsker. Mottoet vårt er «Kom som du er». Huset er et gratistilbud. Vi serverer også 
mat og tilbyr ferieaktiviteter. Følg oss på vår Facebookside: Husetgrimstad og på vår 
Instagram: husetgrimstad. På grimstad.kommune.no fi nner du også vår info: 
Huset - Grimstads kreative ungdomsklubb. 


