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Påmeldingen finner du på www.moss.kommune.no. Merk at noen aktiviteter 

har egen påmelding (se aktivitestekst i brosjyren).

Aktivitetene til ferieklubben har de siste årene vært veldig populære og det 

gleder oss! Påmelding åpner 2. februar på Moss kommunes hjemmesider.

Dessverre har det tidligere vært  utfordringer ved påmelding. Vi ber om 

forståelse dersom det oppstår tekniske utfordringer. Vi åpner flere plasser grad-

vis utover dagen. For noen aktiviteter er det direkte påmelding til arrangøren. 

De fleste av disse åpner også sin påmelding 2. februar, men noen åpner tidlig-

ere eller senere.

Det er ikke venteliste på aktivitetene, men er det stor pågang og interesse ser vi 

på muligheten for å sette opp ekstra aktiviteter. Blir det satt opp noe ekstra vil 

det bli offentliggjort på kommunens hjemmeside. Så følg med! 

Les aktivitetsteksten nøye og møt i god tid. Kommer du for sent, kan du gå 

glipp av aktiviteten. I aktivitetsteksten står det hva du skal ta med, tidspunkt og 

hvor du skal møte opp og hentes. 

Gi beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til aktivitet. 

Merk også at flere aktiviteter har aldersgrenser som skal overholdes. 

Husk gode klær, mat og drikke på de aktiviteten der det står.  

Meld deg på  
ferieklubben!



Deltakere fra andre kommuner enn Moss må ha egen person-

forsikring.

ALL PÅMELDING ER ØKONOMISK BINDENDE OG BETALING 

SKJER VED PÅMELDING!

Ferieklubbens administrasjon er på Skarmyra allaktivitetshus, Skolegata 2.

Har du spørsmål?  

Kontakt: ferieklubben@moss.kommune.no eller Arthur Olsen tlf.: 930 85 578

Gleder oss til å se deg!

Med hilsen fra Ferieklubben.



Første skoled-

Program vinterferieklubb 2023

1. LAN på Rampa fredag 17. feb kl. 20:00 -  lørdag 18. feb kl. 08:00

Bli med på LAN! Ta med tv -og spillkonsoll (pc er også lov). Hvis du skal spille et 

spill med for høy aldersgrense, må du ha med bekreftelse fra foresatte.  

Konkurranser med premier! Pizza blir servert sent på fredag + frokost på lørdag. 

Ta med frukt, drikke og matpakker. Energidrikker har høyt innhold av koffein og 

mengde må avtales med foreldre.

-Alder: 13 - 18 år. Bring/hent: Rampa (ligger under KIWI på Refsnes). Pris kr. 50,-. 

Maks 20 deltakere. 

 

2. Tennisskole mandag - fredag kl. 09:45 - 15.00  

(mulighet for å melde seg på enkeltdager også) 

Velkommen til vår populære tennisskole! Kom og få en smakebit av tennis som 

idrett gjennom morsomme leker, koordinasjonstrening, racket/balløvelser og 

tennisspill. Vi har superflinke trenere og det er alltid en fin blanding av gutter 

og jenter som melder seg på. Det serveres enkel lunsj + frukt i pausen hver dag 

og på fredag koser vi oss litt ekstra. Alle må ha treningstøy og rene innesko som 

ikke setter sorte merker. Vi stiller med racketer og baller.

-Alder 6 - 15 år. Bring/hent: Moss Tennisklubb, Jederveien 67, Jeløy.  

Pris: kr 1250,- for hele uken, kr 300,- for enkeltdager.  

Spørsmål rettes til Bran Sisojevic: bran@mosstennis.no Maks 40 deltakere.   

Påmelding: bran@mosstennis.no Påmelding: bran@mosstennis.no 

  

3. Lær padel med Moss padelklubb tirsdag – torsdag 10:00 – 14:30

I Uke 8 inviterer Moss Padel og ferieklubben inn til vintercamp som er sponset 

av Rygge Elektro og Rygge Eiendomsservice. Det blir øvelser med og uten ball, 

lek, spill og tekniske øvelser med våre flinke instruktører. Lunsj må  alle ta med 

selv.  Vi spiser fra 12:00-12:45. På torsdag blir det turnering og pizza!  

Alle må ha rene innesko. Vi gleder oss til å ta dere imot.

-Alder 10-16 år.  Bring/hent: Værftsgata 12.  Pris: kr. 250,-. Maks 40 deltakere. 

Påmelding: https://www.matchi.se/forms/OdsBxSfm8OvMueeiBQNx



4. Digital animasjonskurs med Fishbain tirsdag - torsdag 10:00 - 14:00 

Fishbain er en annerkjent samtidskunstner som behersker både analog og 

digital kunst. Han leker med motiver, farger og temaer og er en som pusher 

grenser og tør å eksperimentere. Han har flere ganger hatt inspirerende kurs for 

skoler og fritidsklubber hvor deltakerne har endt opp med spennende uttrykk 

og moro læring. I dette kurset er det fokus på å komponere kunst, planlegging, 

og digital kunst. Kunsten skal vises frem ved årets UKM i Moss 13-15. april. 

I dette tredagers kurset skal deltakerne være med på: 

Tirsdag: Kl. 10:00 - 12:00. Studio tour. Kl. 12:00 - 14:00 Planlegge tegningen.  

Onsdag: Kl. 10:00 - 12:00.  Tegning. Kl. 12:00 14:00 Lær å bruke iPad pro.  

Torsdag: Kl. 10:00 - 12:00 Gjøre ferdig GIF-animasjon. Kl. 12:00 14:00 Lage en 

filmrull med alle GIFer.

-Alder 13-18 år. Bring/hent: Henrich Gerners gate 12. Pris: kr 250,-. Maks 6 

deltakere. 

 

5. Rhythm’s vinterdanseskole onsdag - fredag kl. 08:00 - 15:30. 

Rhythm inviterer til vinterdanseskole for elever i 1.-7. trinn. Vi skal danse hip 

hop, jazz, musikal m.m. Velkommen til morsomme og lærerike dager med 

våre dyktige og engasjerte danseinstruktører! Ta med frokost/lunsj + egen 

vannflaske (vi har kjøleskap og microbølgeovn), vi serverer mellommåltid/frukt. 

Husk innesko (joggesko).  

-Alder: 7-13 år. Bring/hent: Rhythms’ dansestudio, Bernt Ankers gate 19 (2. etasje 

over Verket Scene). Pris: kr 800,-. Maks 30 deltakere. 

Påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/mossryggerhythm/8C55F7

44880C4EC1BD15F049B5EEC207 

 

6. Ballspill med Kambo Streetkingz & Queenz mandag - onsdag kl. 09:00-14:00 

Bli med på ulike ballspill med fokus på fotball med gjengen fra Kambo. Her blir 

det basket, fotball, triksing og mye moro. 

-Alder: 10 - 16 år. Bring/hent: Nøkkeland skole. Pris: 200. Maks 20 deltakere



7. Hobbykurs med Moss husflidslag tirsdag – onsdag kl. 10:00 – 14:00

Har du lyst til å lære/lage fine produkter i spikk, vev, toving, trykk og søm? Ta 

med matpakke, drikkeflaske og ekstra skiftetøy. Ta på klær som tåler å få flekker 

på seg og som du ikke er redd for.

-Alder 10-16 år. Bring/hent: Torderød gård. Pris kr 200,- (kr 100,- for medlemmer 

i Ung Husflid). Maks 16 deltakere.  

 

8.Digital uke og E-sport med Moss biblioteks Fritt Spillerom og Moss E-sport  

mandag - fredag kl. 10:00 - 15:30

Vi skal dypt inn i spillverden, data, og andre kule spillkonsoller og med alt som 

følger med. Har du interesse for gaming, streaming, lyd, bilde og video er dette 

aktiviteten som passer perfekt for deg som ønsker å møte flere med samme 

interesse. Uken vil bestå av spill, workshops, konkurranser og tur til et skikkelig 

e-sport senter, samt en avsluttende konkurranse på fredag.

Mandag: Vi har oppstart på bibliotekets Fritt Spillerom hvor vi blir kjent og spill-

er ulike spill sammen.

Tirsdag: Vi fortsetter på Fritt Spillerom med aktiviteter og workshops. Etter 

kurset kan deltakere selvfølgelig henge igjen og benytte seg av Fritt Spilleroms 

tilbud (tirsdager 15:30 - 19:00).

Onsdag: Vi drar på tur til Sarpsborg for å besøke Sarpsborg E-sportsenter.  

Oppmøte skjer på Moss bibliotek som tidligere dager.

Torsdag: Vi møter på 411, fritidsklubben som ligger på Nøkkeland skole. Her 

trener vi til konkurranse som skal avholdes på fredag. Her er det mulighet til å 

bli igjen når dagen er ferdig for å benytte seg av E-sporttilbudet på fritidsklub-

ben. Gi oss beskjed dersom du har utfordringer med transport til Nøkkeland 

skole.

Fredag: Vi avslutter uken på Moss biblioteks Fritt Spillerom med mye spilling og 

konkurranser. 

-Alder: 12-18 år. Bring/heng: Moss bibliotek (foruten torsdag hvor bring/hent er 

på Nøkkeland skole. Pris: kr 250. Maks 8 deltakere.



Mandag 20.02 

9. Croissant kurs kl. 11:00 - 13:30

Deltakerne skal lære å lage deilig croissant av smørdeig, ost og sjokolade.

Alder: 9 - 13 år. Bring/hent: Skarmyra allaktivitetshus. Pris: Gratis. Maks 10 

deltakere. 

 

10. Brasiliansk JiuJitsu kl. 09:00 – 14:00

Kampsport for bruk i konkurranse og selvforsvar. Instruktør Fredrik (Brunt Belte) 

tilbyr morsom og realistisk trening. Vi kommer ikke til å slå eller sparke, og heller 

ikke vise brekke- og kvelningsteknikker. Focus blir på å kontrollere og unnvike 

motstander på bakken. Trening foregår på matter og det blir kroppskontakt. Ta 

med vanlig treningstøy, husk å dusje før trening! Deltakere må kunne ta besk-

jeder og være fokusert. Ta med en god matpakke og drikkeflaske. Dette kurset 

krever mye energi.

Alder 11-16 år. Bring/hent: Halmstad skole. Pris: Gratis. Maks 12 deltakere. 

 

11. Hangout på Meet in for de yngste kl 09:00 - 14: 00 

Vi finner på mye moro, disco, ser film på kinoen, ping pong, konkurranser og 

mye annet. 

Alder: 7 - 11 år. Bring/hent: Skarmyra allaktivitetshus. Pris: Gratis. Maks 30 

deltakere. 

 

12.  Turn med Rygge IL Turn mandag kl 10:00 - 14:00

Vi inviterer deg til en uke med turn og moro. Her skal vi lære kroppsbeherskelse 

og vi skal ha det utrolig gøy sammen. Rygge IL turn har holdt på i mange år og 

har bred erfaring samt profesjonelle instruktører og ordentlig utstyr. Vi har fokus 

på at alle deltakerne skal oppleve mestringsfølelse og at de skal ha det moro 

med turn. Ta med matpakke og drikkeflaske.

Alder: 7 - 16 år. Bring/hent: Ryggehallen (ved Halmstad skole). Pris: kr 100,-. 

Maks 50 deltakere.  



Første skoled-

Tirsdag 21.02

13. Kunstkurs med Bruce Naigles kl. 10:00 - 14:00

Bli med på kunstkurs med Bruce Naigles. Naigles er en kunstner som har 

kunsverke over hele verden, og som også preger Moss med sine fantastiske 

skulpturer. Naigles lærer deg viktige verktøy slik at du kan utvikle deg som  

kunstner. Ta med matpakke og drikkeflaske.

Alder: 11 - 16. Bring/hent: Skarmyra allaktivitetshus. Pris. Gratis. Maks 12  

deltakere.

 

14. Pokémon kortspill kl. 10:00 - 15:00

Tabeltopbattle er en spillforening som spiller de utroligste kortspill som finnes. 

På dette kurset skal de lære deg hvordan å spille med Pokémonkort på orden-

tlig! Hver deltager får en kortstokk egnet for å spille Pokémon. Vi gjennomgår 

regler, hvordan samle kort, hvordan verdsette kort, og så spilles det en turner-

ing. Ta med matpakke og drikke.

Alder: 9-16 år. Bring/hent: Høydaveien 17. Pris kr. 150,-. Maks 12 deltakere.

 

15. Eventyrfabrikken i Sarpsborg kl. 09:30 - 15:00

Her er klatrestativer, hengebro, krypganger, store sklier, airbazoka og mye mer. 

Mat og drikke er inkludert.

Alder: 7-13 år. Bring/hent: Nesparken. Pris kr. 300,-. Maks 40 deltakere.

 

16. Turn med Rygge IL Turn mandag kl 10:00 - 14:00

Vi inviterer deg til en uke med turn og moro. Her skal vi lære kroppsbeherskelse 

og vi skal ha det utrolig gøy sammen. Rygge IL turn har holdt på i mange år og 

har bred erfaring samt profesjonelle instruktører og ordentlig utstyr. Vi har fokus 

på at alle deltakerne skal oppleve mestringsfølelse og at de skal ha det moro 

med turn. Ta med matpakke og drikkeflaske.

Alder: 7 - 16 år. Bring/hent: Ryggehallen (ved Halmstad skole). Pris: kr 100,-. 

Maks 50 deltakere.  



Onsdag 22.02

17. Bowling og lazerworld i moss kl. 10:00 - 13:00

Vi drar til Moss Bowling for å spille bowling og lazerworld. Moro og skummelt 

på en gang.

-Alder: 7-16 år. Bring /hent: Bowling1 Moss. Pris kr. 270 kr,- inkludert pizza og 

brus. Maks 30 deltakere. 

18. Bowling og lazerworld i moss kl. 13:30 - 16:30

Vi drar til Moss Bowling for å spille bowling og lazerworld. Moro og skummelt 

på en gang.

-Alder: 7-16 år. Bring /hent: Bowling1 Moss. Pris kr. 270 kr,- inkludert pizza og 

brus. Maks 30 deltakere. 

 

19. Kino for de yngste 10:45 – 13:00

Vi skal se Magiske Maurits og hans gløgge gnagere.

-Alder: 7-13 år. Bring /hent: Kinoen i Moss. Pris kr. 180 kr,- Popcorn, Stratos og 

brus er inkludert. Maks 35 deltakere.

 

Torsdag 23.02 

20. Kino for de eldste 11:45 – 14:30

Vi skal se Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

-Alder: 12-18 år. Bring /hent: Kinoen i Moss. Pris: kr. 180 kr,- Popcorn, Stratos og 

brus er inkludert. Maks 40 deltakere.

 

21. Lær deg kunsten å lage slim kl 10:00 - 13:00 

Silje Bråthen er en slimete intsruktør som lærer deg å lage hjemmelaget slim. Bli 

med å Silje i hennes slimete verden. Ta med mat og drikke. 

-Alder: 9 - 16 år. Bring/hent: Skarmyra allaktivitetshus. Pris: Gratis. Maks 8  

deltakere. 

 



 

 

Torsdag 23.02 

 

22. Sprett Aktivitetspark kl 09:00 - 12:30

Vi skal klatre, hoppe og sprette og hygge oss masse i denne fabelaktige  

aktivitetsparken. 

-Alder: 7 - 16 år. Bring/hent: Sprett aktivitetspark på Halmstad. Pris kr 250,-. Maks 

30 deltakere. 

 

Fredag 24.02

23. Ferieklubben på skøyter kl. 10:00 – 13:00

Vi møtes i Moss ishall og koser oss sammen på isen. Har du ikke skøyter og/eller 

hjelm, kan du låne det der. Ta med drikke, vi ordner pølser.

-Alder: 7-16 år Bring/Hent: Moss ishall. Pris: Gratis. Maks 100 deltakere.

 

24. Pokémon kortspill kl. 10:00 - 15:00

Tabeltopbattle er en spillforening som spiller de utroligste kortspill som finnes. 

På dette kurset skal de lære deg hvordan å spille med Pokémonkort på orden-

tlig! Hver deltager får en kortstokk egnet for å spille Pokémon. Vi gjennomgår 

regler, hvordan samle kort, hvordan verdsette kort, og så spilles det en turner-

ing. Ta med matpakke og drikke.

-Alder: 9-16 år. Bring/hent: Høydaveien 17. Pris kr. 100,-. Maks 12 deltakere.



 

Flere av fritidsklubbene i Moss holder åpent i vinterferien og  
lover mange morosomme konkurranser. Du er alltid velkommen! 
Se under for oversikt over hvem som holder åpent.  
 
Rampa 8.  trinn - 18 år: Holder åpent i vinterferien 
Når:  Mandager og fredager 18:00 - 22:00 
Hvor:  Refsnesaléen 66 (under Kiwi på Refsnes)
 
411 fritidsklubb 5. trinn  - 18 år: Holder åpent i vinterferien og 
tilbyr E-sportkonkurranser begge dagene fra 15:00 - 18:00 
Når:  Onsdager og torsdager 14:30 - 18:30 
Hvor:  Nøkkeland skole 
411 tilbyr E-sport med konkurranser og moro begge dagene. 

Montana ungdomsklubb og juniorklubb: Holder åpent i  
vinterferien
Når:  Onsdager kl 17:00 - 20:00 (3. - 7. trinn)  
 Torsdager 17:00 - 21:00 (6. trinn - 18 år) 
Hvor:  Slalåmbakken 9 (Gamle Gjerrebaugen barnehage)
 
Meet in 5. trinn  - 16 år: Holder stengt i vinterferien 
Når:  Tirsdager 14:30 - 18:30 
Hvor:  Skarmyra allaktivitetshus, Skolegata 2

Halmen 5.-7. trinn:  Holder stengt i vinterferien 
Når: Tirsdager 17:00 - 19:00
Hvor:  Halmstad skole
 
Gratis inngang på alle fritidsklubbene



Moss kommune, Rådhuset, Kirkegata 15,  

Postboks 175, 1501 MOSS. 

Tlf. 69 24 80 00post@moss.kommune.no

Moss kommune, Rådhuset, Kirkegata 15,  

Postboks 175, 1501 MOSS. 

Tlf. 69 24 80 00post @moss.kommune.no


