
 

Назва спілки   
Спортивний клуб в Ліллесанді/ LIL 

Діяльність і заходи 

Футбол, гандбол, легка атлетика, плавання, теніс, гімнастика, фрісбі-гольф, скейтборд та лижі. 

Коли 
Більшість команд/груп проводять тренування кілька разів на тиждень. 

Вікова група 
6 – 100 років. 

Основний фокус на дітей та підлітків, але у нас є різноманітні пропозиції також для дорослих. 

Контактна особа/інформація 
Тор Бертельсен 

Електронна адреса: torberthelsen@hotmail.com 

Мобільний: 416 24 836 

Вартість 
Річний абонемент, щоб бути членом клубу : 400 крон. 

Внесок за командне тренування до 12 років (включно): 200 крон за один вид спорту (додатково 

до річного абонементу). 

Внесок за командне тренування від 13 років (включно): 500 крон за один вид спорту (додатково 

до річного абонементу). 

Якщо ви не можете сплатити річний абонемент/внесок за тренування з особистих фінансових 

причин, - зв’яжіться з нами, і ми це владнаємо.  

LIL  – це клуб з різноманітними видами спорту, у якому кожен має можливість тренуватися. 

Інша інформація 
Веб-сайт www.lillesandil.no 

http://www.lillesandil.no/


 

 

 

 
 

Назва спілки   
Ліллесандський шкільний духовий оркестр (Яничар-оркестр)         

  

Діяльність і заходи 
Ми музичний колектив, який грає музику оркестрового типу Яничар. У нас є труба, барабани, 

корнет, туба, саксофон тощо. 

Ми пропонуємо навчання та практику в індувідуальному порядку з добре освіченими 

інструкторами, а також граємо разом в оркестрі, залежно від навичок та віку. 

Вам не потрібні будь-які навички, щоб приєднатися до нас. Ми будемо раді отримати як 

початківців, так і підготовлених музикантів. 

Коли 
Школа Боркедален, щосереди з 17-20, залежно від рівня навичок та віку. 

Вікова група 
7-18 років 

Контактна особа/інформація 
Тургеїр Шьостведт, тел. 48090869 

Вартість 
Близько 1600 крон за семестр 

 



       

Назва спілки 
Cкаутська група Ліллесанда (Пласт) 

Діяльність і заходи 
Різні види діяльності на свіжому повітрі, такі як: прогулянки, ночування в наметі, приготування 

їжі, планування походів, веслування на каное, робота на благо суспільства, винахідливість, ігри 

та багато іншого. 

Коли 
Регулярно раз на тиждень. 

Іноді заходи проводяться у вихідні для конкретної вікової групи або всієї групи, або всієї групи зі 

своїми родинами. 

Вікова група 
З першого по десятий клас щотижневі заняття проводять дорослі. Старші скаути керують своєю 

діяльністю самі та/або проводять зустрічі в якості керівників. 

Контактна особа/інформація 
Стеффі Кідайш, steffi13becker@gmail.com 

Скаутська група Ліллесанда: lillesand@speiding.no 

Вартість 
Приблизно 1000 крон на рік. 

Якщо у деяких скаутів не вистачає фінансів, вони звертаються по фінансову допомогу в 

скаутську групу. 

Інша інформація 
Міжнародна релігійно-незалежна молодіжна організація з понад 80 мільйонами членів у 

всьому світі (174 країни). Скаутський рух допомагає молоді стати незалежними та 

відповідальними людьми, які працюють заради миру і взаєморозуміння між людьми. 

 

 



 

             
 

 

 

 

Назва спілки   
Червоний Хрест у Ліллесанді                                                                                                                               

Діяльність і заходи 
БАРК(BARK) - Дитячий Червоний Хрест (6-13 років) - ще не працює через відсутність керівника. 

Надання першої допомоги, принципи Червоного Хреста, походи на природу, співпраця, 

соціальні навички, дружба тощо. 

РЬОФФ(RØFF) - Надання першої допомоги та походи на природу (13-17 років) - послуга також не 

дуже працює, недостатньо членів. 

Допоміжний корпус (Hjelpekorpset) - (17-100 років). Проводить навчання з надання першої 

допомоги, бере участь у пошуково-рятувальних роботах, забезпечує охоронниками на заходах. 

Ця робота потребує знання мов. 

Виїзна служба (Besøkstjenesten)- (18-100 років). Пече млинці та вафлі в будинках престарілих, 

відвідує людей вдома та в будинках престарілих, має відвідувачів з собаками, організовує 

супровід, наприклад, до лікарень, є волонтером в організації "Місце зустрічі"/Møteplassen (щоб 

знайти супутника життя), організовує зустрічі людей похилого віку 1 раз на місяць. 

Активне дозвілля (Aktiv Fritid) - співпраця з організацією "Психічне здоров’я"/Mental Health та 

Вільною Євангельською церквою у Ліллесанді/Frikirke - (0-100 років) - Місце для зустрічі, йога, 

група живопису, сімейна група та в'язальний клуб. 

Ми також розглядаємо можливість створення Молодіжного Червоного Хреста - (13-30 років), де 

молодь могла б збиратися та обмінюватися досвідом, грати в ігри, брати участь у політично-

пропагандистській роботі тощо. 
 

Коли 
BARK - кожного другого тижня, можливо, по понеділках (Havnegata 10, приміщення Червоного 

Хреста) 

RØFF - поки що не працює 

Допоміжний корпус - приблизно кожного другого вівторка (Havnegata 10, приміщення ЧХ) 

Виїзна служба - різні години протягом тижня, зазвичай, вдень (Доврехаймен/Dovreheimen, 

будинок престарілих/Eldresenteret, Marishei, "Місце зустрічі"/Møteplassen + +) 

Місце зустрічі - щочетверга о 12.00-14.00 (Østregate 12 B) 



Сімейна група - не працювала через корону (Вільна церква у Ліллесанді/Frikirke) 

В'язальний клуб - щосереди з 19.00-21.00 (Østregate 12 B / Havnegata 10, приміщення ЧХ) 

Йога - щоп'ятниці з 11.15-12.15 (Lofthusveien 59) 

Група живопису - щопонеділка з 10.00-14.00 (Østregate 12 B) 

Молодь Червоного Хреста - вечір/вихідні? (Havnegata 10, приміщення ЧХ) 
 

Вікова група 

Дивись інформацію до кожної діяльності 
 

Контактна особа/інформація 
Май Брітт Е. Б'єркстад - тел.: 994 58 110 (в'язальне кафе) 

Mуна Вімме - тел.: (група живопису) 

Четіль Томассен - тел.: 416 14 818 (Сімейна група) 

Ельсе Беріт Еспсет - тел.: 909 80 174 (Виїзна служба) 

Іда Харальдсайд Ґрамстад - тел.: 47 2549 22 (Молодь Червоного Хреста) 

 

Вартість 
В основному приєднатися безкоштовно, але ми також хочемо мати нових волонтерів. 

 60 крон на рік - діти 0-12 років 

150 крон на рік - молодь 13-25 років 

300 крон на рік - індивідуальне членство 

600 крон на рік - сімейне членство 
 

 

 

 



     
 

Назва спілки   
Парафія лютеранської церкви в Ліллесанді – Після школи (група продовженого дня)                                                                                            

Діяльність і заходи 
Це пропозиція для дітей, чим зайнятися після закінчення школи. Пропонуємо різноманітні 

заходи, гарячу їжу, маленьку проповідь, організовані ігри та ігри на свій вибір. Все це в 

приміщенні Тінгзалу. 

Коли діти приходять до нас після школи, їх зустрічають дорослі, реєструють та запрошують йти 

всередину, щоб гратися. О 12.30 проходить гра, в якій всі беруть участь. Після цього 

лідер/керівник говорить маленьку проповідь та ділиться актуальною інформацією. Далі гаряча 

їжа для всіх, від сосисок до тако (мексиканська страва). Решта часу - вільні ігри в підвальному 

приміщенні, де діти можуть гратися один з одним або грати в настільні ігри, такі як: аерохокей, 

більярд, Playstation, багато інших настільних ігор. 

Раз або два на семестр ми ходимо в похід або кудись виїжджаємо. Наприклад, у Скайленд 

(батути), Науковий центр, боулінг тощо. 

Коли 
Кожної другої середи з 12.30-14-30 

6-го та 20-го квітня, 4-го та 18-го травня та 1-го червня 

Вікова група 
Діти з 5-7-й клас у школі 

Контактна особа/інформація 
Хельгі Якобсен, катехит у парафії Ліллесанду. 

Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no 

тел. 93651755 

Вартість 
20 крон за один раз або 100 крон за весь семестр. 

 



           
 

 

Назва спілки  

Парафія лютеранської церкви в Ліллесанді       

           

Діяльність і заходи 
- Співи з малюками та маленькими дітьми: дорослі та діти співають разом 

- Відкриті двері для всіх: ланч 

- "Зорепад" – зібрання для всієї сім’ї 

Коли 
- Співи з малюками та маленькими дітьми щопонеділка об 11.30 в Тінгзалі 

- Відкриті двері для всіх щопонеділка о 12.00 в Тінгзалі 

- "Зорепад" – зібрання для всієї сімї кожного другого понеділка (парний тиждень, але не 16-го 

травня) з 17-18 в Тінгзалі 

Вікова група 
- Співи з малюками та маленькими дітьми для наймолодших дітей 

- Відкриті двері для всіх 

- "Зорепад" для дітей до 10-ти років, батьки, дідусі, бабусі 

Контактна особа/інформація 
Інгюнн Брандсетер, парафіяльний вихователь тел. 93695756 

Вартість 
Безкоштовно. 

 

 

 



 

 

 

Церква п'ятидесятників «Філадельфія», Ліллесанд.  

Щосереди з 13.00-14.30, крім святкових днів та шкільних канікул, влаштовуємо «День 

відкритих дверей» для дітей та дорослих будь-якого віку.  

- Пропонуємо бескоштовний буфет «шведський стіл».  

- Метою зустрічі є познайомитися один з одним та знайти друзів. 

- Приділяємо особливу увагу тим, хто завітав до нас вперше.  

- Надаємо допомогу у виконанні шкільних домашніх завдань, також маємо різні 

пропозиціі для дітей старшого віку, в залежності від потреб. 

  

Богослужіння проводяться зазвичай в неділю з 17.00-18.30. 

- Переклад англійською та українською мовами за потреби. 

- Окрема пропозиція для дітей, недільна школа. 

- Кафе і спілкування після богослужіння. 

Ми з нетерпінням чекаємо  на зустріч з вами! 

Детальніше дивіться на www.fili.no 

 

 

 

 

 

 

              
 

Назва спілки 
Вільна Євангельська церква у Ліллесанді     



Діяльність і заходи 
Дитяча церква / недільна школа - 3-12 років 

Ігри, біблійні історії та знайомство один з одним. Ми маємо для вас дитячі Біблії та дитячі 

книжки українською мовою, також необхідний матеріал для різних майстерок та чудове 

приміщення, де б діти могли бавитись. Нас цікавить співпраця між сім’єю/домом та церквою у 

релігійному вихованні дітей. 

Дитяча група - 6-10 років 

Різні заходи, включно маленьку проповідь, ігри, різні майстерки та екскурсії неподалік. Основна 

увага приділяється знайомству з іншими дітьми в приємному оточенні з метою заведення 

нових хороших друзів. 

ФРІК - 13-16 років 

Християнська робота з підлітками. Приємне та надійне товариство з цікавими заходами, їжею, 

також в програмі маленька проповідь. 

Коли 
Дитяча церква  – щонеділі об 11 

Дитяча група - кожного другого четверга о 17:30 

ФРІК - кожної другої п’ятниці о 19:00 

Вікова група 
Діти і підлітки у віці 3-16 років 

Контактна особа/інформація 
Пастор Рюне Р Далтвайт 

ел.пошта: rune.daltveit@frikirken.no 

тел.: 97538787 

Вартість 
0 крон (Добровільне членство складає 50 крон) 

Інша інформація 
Вільна Євангельська церква в Ліллесанді є ресурсом і джерелом знань для сімей, які хочуть 

отримати християнську освіту. 

 

 



         
 

 

 

Назва спілки           
ЮніорКРІК - Kristen Idrettskontakt/KRIK  

Діяльність і заходи 
Це християнська молодіжна спортивна організація, мета якої надихати та залучати спортсменів 

до християнського життя, щоб вони брали участь як у християнських громадах, так і в 

спортивних командах. 

Легко доступна пропозиція для хлопчиків та дівчаток 5-8 класів - складається зi спортивних ігор, 

ігор з м'ячем + різноманітні екскурсії на природу + ++ 

Коли 
Кожної 2-ї п'ятниці з 18.00 до 20.00 + ті дні, коли ми їдемо в поїздку: тоді це може бути весь 

день, наприклад, субота. 

Вікова група 
5-8 клас – хлопчики та дівчатка. 

Контактна особа/інформація 
Магне Ортун (lillesnd@online.no або 97575080) 

Вартість 
Для біженців безкоштовно,  ми в ЮніорKРIK  спонсуватимемо членство централізовано. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Назва спілки        
UNG Kafe - Підлітковий клуб                                                                                      

Діяльність і заходи 
Клуб дозвілля / Підлітковий клуб 

- більярд 

- аерохокей 

- ігрова приставка 

- кіоск 

Коли 
По вівторках з 18:00 – 21:00 

Вікова група 
13 – 18 років 

Контактна особа/інформація 
Томас Ларм 

thomas.larm@lillesand.kommune.no 

Тел: 93 27 44 66 

Інша інформація 
Дивіться також «Підлітковий клуб у Ліллесанді» для подібних пропозицій в інші дні (понеділок і 

четвер) 

 

 

 



 Lillesand kommune 

Бібліотека в Ліллесанді                                                                                          

https://lillesandfolkebibliotek.no/ 

Адреса для відвідування: Strandgata 6, Lillesand 

Електронна пошта: biblioteket@lillesand.kommune.no 

Телефон: 94 17 20 52 (не СМС) 

Режим роботи: 

Понеділок: 10:00 - 15:00 

вівторок: 10:00 - 18:00 

Середа: 10:00 - 16:00 

Четвер: 10:00 - 18:00 

П'ятниця: 10:00 - 15:00 

Субота: 11:00 - 14:00 

Неділя: вихідний 

 

Басейн в Ліллесанді 

https://www.lillesand.kommune.no/svoemmehall.519566.no.html 

Адреса: Møglestuhallen, Prestholt 30, 4790 Lillesand 

Години роботи: 

Вівторок  06.30 - 08.00 

Середа 17.45 - 19.15 для всіх дорослих (від 16 років) 

Середа 19.15 - 20.30 виключно для жінок (від 16 років) 

Четвер 06.30 - 08.00 

Четвер 16.00 - 19.00 для всіх дорослих та дітей 

П'ятниця 17.15 - 19.15 для всіх дорослих та дітей 

П'ятниця 19.15 - 20.30 виключно для чоловіків (від 16 років) 

Субота 09.45 - 13.30 для всіх дорослих та дітей 

Неділя 09.45 - 13.30 для всіх дорослих та дітей 

https://lillesandfolkebibliotek.no/
https://www.lillesand.kommune.no/svoemmehall.519566.no.html


 

Басейн працює по неділях до Великодня, а після Великодня він зачинений по неділях до осінніх 
канікул. 

Час купання – 1 година з моменту покупки квитка. 

Ціни на квитки 2022: 

Дорослий квиток  (від 16 років) 50 крон 

Дитячий квиток 3-15 років (діти від 0 до 2 років - безкоштовно) 25 крон 

Кліп-картка для дорослих (10 відвідувань) 400 крон 

Кліп-картка для дітей (10 відвідувань) 200 крон 

 

Кінотеатр в Ліллесанді 

https://www.eteateret.no/program/ 

Адреса: Børge Trulssøns gate 9, 4790 Lillesand 

 

BUA Lillesand.  

Позика спорядження для спорту та відпочинку на природі. 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-lillesand 

BUA – це національна асоціація, яка працює, щоб дати дітям та молоді можливість спробувати 
більш різноманітні види діяльності. 

У BUA Lillesand кожен може прийти і позичити спорядження. Безкоштовно. 

Ви повинні зареєструватися як користувач, і тоді ви зможете прийти до BUA в наші години 
роботи. 

Години роботи та контактна інформація: 

Вівторок з 18-20 

Четвер з 18-20 

  

Телефон 902 88 564 

Ел. пошта: bua@lillesand.kommune.no 

Адреса: Øvregate 8, 4790 Ліллесанд 

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/BUAiLillesand 

 

 

 

https://www.eteateret.no/program/
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-lillesand
https://www.facebook.com/BUAiLillesand


Frivillighetssentralen   

Назва спілки                                                                                              

Волонтерський центр Ліллесанда 

Діяльність і заходи 
- Зустріч з маленькими дітьми, 0 - 6 років 

- Відвідування сімей 

- "Різдво для всіх" - Святвечір, святкування разом в приміщенні, різдвяні страви 

- Розподіл великих коробок з продуктами + різдвяні подарунки на Різдво 

- Мовне кафе для сімей 

Коли 
Зустріч з маленькими дітьми (з якими приходять їхні батьки, дідусі, бабусі) щовівторка з 10-13. 

"Різдво для всіх" – Святвечір, 24-го грудня. 

Мовне кафе - щовівторка з 18 - 20. За потреби можна поміняти на інший день тижня. 

Вікова група 
0 

Контактна особа/інформація 
Aн’я Айлеєн Мадсхавен мобільний 900 75 801 або 977 78 558 

Вартість 
0 

Інша інформація 
Ми допомагаємо сім’ям, які потребують будь-якої допомоги, а також знаходимо велосипеди, 

іграшки, одяг та інше для сімей. 

 

 

 



 
 

Назва спілки     
Підлітковий клуб у Ліллесанді 

Підлітковий клуб у Хьовог             

Діяльність і заходи 
Місце зустрічі для всіх підлітків в комуні (районі), організоване комуною. 

Більярд, настільний теніс, настільні ігри, кіоск, фільми та музика. 

Коли 
Ліллесанд: щопонеділка і щочетверга з 18.00-21.00 

Хьовог: щосереди з 18.00-21.00 та по непарних п’ятницях з 18.00-22.00 

Вікова група 
Підлітки у віці 13-18 років. 

Контактна особа/інформація 
Підлітковий клуб у Ліллесанді тел. 477 62 731 

Підлітковий клуб у Хьовог тел. 477 56 846 

Для контакту з підлітками тел. 908 03 458/ 481 29 627 

Вартість 
Безкоштовно. 

Продаж товарів з кіоску. 

Інша інформація 
Стосовно годин роботи дивись інфо про підлітковий клуб УНГ.    

Контактні особи для підлітків: 

Кароліне та Марте 

Просвітницько-профілактична робота в підлітковому середовищі. Тісна співпраця з 
іншими установами комуни. 

тел. 908 03 458 

тел. 481 29 627 

 



 

 
 

 

Назва спілки 
Майстерня 

Діяльність і заходи 
Молодь від 15-ти років і старша. Майстерня є місцем зустрічі молоді та дорослих, які люблять 

механіку та ремонт автомобілів, техніки. 

Коли 
Щочетверга з 18:00 – 22:00. 

Вікова група 
15 + 

Адреса: Birkelandsveien 131 - біля фабрики Fiven 

Контактна особа/інформація 
Тур Хокон Грьосле: 994 91 040 

Пошта: tor.hakon.grosle@recgroup.no 

 

Вартість 
Якщо є можливість  сплатити: річне членство коштує 300 крон на рік 

Інша інформація 
Ми допомагаємо сім’ям, які потребують будь-якої допомоги, а також знаходимо велосипеди, 

іграшки, одяг та інше для цих сімей. 

 

 

mailto:tor.hakon.grosle@recgroup.no

