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Fikk Fin opplevelse: Madelén Skogman (t.v.) jobber ved Robin Hood-huset                    og har sendt 40 familier på ferie til Voss, blant dem Sonja Larsen og barna. FOTO: MAGNE TURØY

lUFTiG: Sonja Larsen med barna Sebastian, Tamara og Emily på Voss 
Gondol.  FOTO: PRIVAT

kosTe seG: Familien på fire koste seg de fem dagene på Voss.  
 FOTO: PRIVAT

�� Robin Hood-huset hjalp rekordmange familier i sommer

– Jeg og barna har fått 
en kjempeopplevelse 
som jeg ikke kunne 
gitt dem selv, sier 
Sonja Larsen (38) om 
turen til Voss.

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

Trebarnsmoren Sonja Larsen 
(38) er alene med de tre barna 
Emily (9), Sebastian (5) og Ta-
mara (2). Hun er ikke i jobb på 
grunn av kronisk sykdom.

Å reise på ferie og dra på akti-
viteter som koster penger er det 
derfor ikke rom for på budsjet-
tet. Men i år fikk familien på fire, 
og mormor, oppleve å bo fire 
netter i ferieleilighet på Voss.

– Vi bodde like ved Vangsvat-
net, og var mye nede ved van-
net og koste oss. Barna fikk 
også bade i bassenget på Fleis-
chers hotell. Gutten min på fem 
lærte å svømme litt, mens eld-
stejenten ble flinkere å svøm-
me. Minstemann storkoste seg 
med å hoppe og leke, forteller 
Larsen smilende.

Gondoltur
Robin Hood-huset hadde også 
sørget for at de til sammen 40 
familiene, 93 barn og 66 voks-
ne, som ble sendt på ferie til 
Voss, fikk tilbud om å ta Voss 
gondol, prøve seg i Voss Active 
klatre- og ziplinepark samt dra 
på raftingtur.

Larsen og barna nøyde seg 
med en tur i høyden med Voss 
gondol.

– Barna syntes det var litt 
skummelt først, for de har ikke 
tatt Ulriksbanen før. Men da vi 
først kom oss opp, ville de gjer-
ne tatt turen flere ganger. Det 
var nydelig utsikt og vi storkos-
te oss, forteller hun.

 Madelén Skogman, prosjekt-
leder for barne- og familietiltak 
i Stiftelsen Robin Hood, fortel-
ler at de i år har sendt rekord-
mange familier på ferie.

– Vanligvis har vi et ferietilbud 
der folk bor samlet i en stor hyt-
te. Men på grunn av korona måt-
te vi gjøre det slik i år at familiene 
bodde i leiligheter hver for seg. 
Fem og fem familier har vært på 
ferie samtidig, forteller hun.

I tillegg til oppholdet og ak-
tiviteter, klarte Robin Hood-
huset å skaffe gratis matkasser 

fikk drømmeferie på Voss

til alle som ble sendt på ferie.

– Betyr mye
For Larsen har stiftelsen be-
tydd mye de siste tre årene.

– Det betyr mye at jeg gjen-
nom Robin Hood-huset kan gi 
barna opplevelser de aldri vil 
glemme. Takket være dem har 
vi også fått dra på teater og se 
Peter Pan og Hekseringen, vi har 
vært på Ado Arena og andre ak-
tiviteter som jeg ikke har råd til å 
gi dem, sier hun, og legger til:

– Jeg er evig takknemlig for 
tilbudet. I hverdagen er det 
mange pinlige situasjoner der 

jeg må si nei når andre foreldre 
spør om barna mine kan bli 
med på kino og andre dyre akti-
viteter. Heldigvis liker barna 
godt å være ute på lekeplasser, 
ved stranden og i skogen.

Stor pågang
Robin Hood-huset fikk i år én 
million kroner av Bergen kom-
mune til sommeraktiviteter. 

I midten av juni fortalte Skog-
man at pågangen med søkna-
der til ferietilbudet deres var 
enorm i år. Det var flere nye 
navn blant dem som søkte.

I tillegg til de til sammen 159 
personene som har fått dra på 
ferie i år, har Robin Hood-huset 
hatt to ukentlige aktiviteter 
gjennom skoleferien. Også dis-
se har vært godt besøkt.

– Det er flere enn vanlig som 
har vært med. Det handler nok 
blant annet om at flere som 
skulle besøke hjemlandet sitt i 
sommer ikke kunne reise på 
grunn av korona, samt at flere 
er i en vanskelig økonomisk si-
tuasjon, sier Skogman.

"

I hverdagen er det 
mange pinlige si-
tuasjoner der jeg 

må si nei når andre foreldre 
spør om barna mine kan bli 
med på kino og andre dyre 
aktiviteter.
Sonja LarSen

FIKK DRØMMEFERIE PÅ VOSS 
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fikk drømmeferie på Voss

Den privateide yachten 
«Sherpa» tilhører en av 
Storbritannias rikeste 
menn. 
Lørdag kveld la den enorme 
yachten til kai på Bradbenken i 
Bergen. 

Eieren av den 243 fot store 

yachten er britiske Jim Ratcliffe 
(67). Ifølge utenlandske medier 
har yachten en prislapp på 
rundt én milliard kroner.

Den styrtrike mannen eier 
Ineos, et av verdens største ol-
jeselskap. Selskapet operere i 
26 land og har rundt 22.000 an-
satte.

Ratcliffe er, ifølge Bloom-
berg, god for nærmere 190 mil-
liarder kroner. Det er uvisst om 
den styrtrike mannen er selv er 
med om bord.

I går var la en rekke skuelyst-
ne bergensere turen innom for 
ta en nærmere titt på det flyten-
de palasset.

Like før klokken 1300 dukket 
en kvinne og en mann opp på 
dekk. Kvinner bekrefter til BA 
at de kom til Bergen lørdag. 

– Ut over det kan jeg ikke si 
noe mer. Vi har ikke lov til å 
røpe detaljer om yachten eller 
den videre seilasen, sa kvinnen 
hemmelighetsfullt. 

Superyacht fra Storbritannia på helgebesøk i Bergen

HelGeTUR: Den private yachten 
kom til Bergen lørdag kveld. 


