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Stiftelsen Åkra Blå
Kors

• Åkra Blå kors er en stiftelse som arbeider med rus forebygging for ungdom 
og voksne.

• Vi arbeider og målrettet med ettervern. Dette innebærer at vi prøver å 
hjelpe folk til å komme i en normal hverdag, og livsmestring. Vi prøver å 
være til hjelp slik at disse personene går skritt for skritt fremover mot 
deres mål. Disse menneskene kommer ofte fra behandling eller soning.

• Vårt arbeid er utelukkende for å hjelpe mennesker som av en og annen 
grunn trenger en hjelpende hånd i hverdagen.

• I Åkra Blå kors er vi så heldige at vi igjennom hele året har personer som 
av ulike årsaker trenger å komme ut å få en annerledes hverdag, med jobb 
og sosialt liv. Og at de skal føle på den sannheten at de er en ressurs.

• Dette arbeidet er spennende og meningsfylt



HVA BESTÅR ÅKRA BLÅ KORS AV?

Vårt Ungdomsarbeid

Loftet Kafetreff

Vår Kafe og 
cateringavdeling

Matutdeling og gratis kafe



Blå Kors UNG Åkra

• Ungdom: Vi arbeider med rus forebygging i eget 
hus på gamle sildoljetomten og har forskjellige 
aktiviteter oppholdsrom, garasje til mekking, 
biljard og diverse spill. Ute er det mulig å bruke 
speedbåt- vannsport, skøyte «Lille Skagen» som 
er ute på blå turer med ungdommer.  Vi har også 
minibuss som vi drar på utflukter med. Vi har 
også utegrill-plass og lekeapparater. Vi har 2 
deltidsansatte i ungdomsarbeidet vårt.



Loftet kafetreff

• Møtevirksomhet hver mandag. Her er det mye sang og musikk, En god 
kaffepause med Pølse, is, brus, kaffe og hamburgersalg. Loftet musikken 
spiller og vitner på disse treffene. Her kommer det folk fra alle typer 
samfunnslag. Hver mandag samles over 100 mennesker her til en hyggelig 
kveld.

• Vi har også andre arrangementer i løpet av året. Har program hver 
sommer som fiskeridagene er på Åkra.



HÅPETS HAVN
• Åkra Blå kors overtok driften av foreningen Håpets havn i april 2022. 
Hovedhensikten med dette arbeidet som vi driver i Krossen på Åkra, er 
at vi vil hjelpe de som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å 
spise seg mette i løpet av en uke.

• Vi har og en kafe, som er opp hver formiddag, der det er mulig å komme 
å få seg en kopp kaffe og kanskje noe å bite i. Dette tilbudet er veldig 
populært, og det er en del ensomme mennesker som har dette som en 
sosial plass å treffe andre mennesker.

• Hver onsdag gjennom hele året, leverer vi ut matposer til mennesker, 
mellom 30-50/personer familier kommer å får denne maten, slik at de 
kan spise seg mette den uka. Vi serverer også gratis middag til alle som 
vil ha, hver Onsdag i kafeen.

• Det som gjør dette mulig er at vi fra mange butikker får GRATIS mat til 
dette arbeidet, noe vi er evig takknemlige for.



STØTTE TIL HÅPETS HAVN

• For at vi skal kunne drive med denne matutdelingen, så trenger vi 
midler.

• Vi har en flokk med frivillige arbeidere, som står på mange timer i 
uken for å få dette til, dette gjør de av godhet.

• VI leier lokaler og betaler strøm. Disse utgiftene er på over 
100.000 i året, og vi er heldige at vi har noen bedrifter, og 
privatpersoner som er med å bidra. Vi har behov at flere, både 
private og bedrifter bidrar. 

• Har Dere/du muligheten å være med å støtte dette viktige 
arbeidet, nødvendigheten av dette arbeidet, så er vi takknemlig for 
en gave. Ingen er for liten 



Hvordan kan du bidra Økonomisk til 
Håpets Havn?
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LOFTET CAFE & CATERING

• Vi har en kafe og cateringavdeling, som leverer mat rundt i 
selskaper, kursmat, bryllup, konfirmasjoner, overtidsmat, og ellers 
de anledninger som måtte dukke opp. Vi har også store lokaler til 
utleie, for Selskap, Bryllup, Konfirmasjon, Begravelse, Kurs og 
konferanser.

• Vi har sitteplasser med border til over 250 personer.

• Vi har til enhver tid inne folk, som av en eller annen grunn ikke er i 
arbeidslivet, på opptrening og de får være med på kjøkkenet for å 
få en meningsfull hverdag.

• Vi har tett samarbeid, med Nav, Friomsorgen og private aktører.

• Loftet Cafe er opptatt av å gi mennesker en ny mulighet i livet



Prosjekter Catering
• Vi har flere prosjekter for firmaer, som vi leverer Mat og renhold 
til.

• Vassbakk & Stol AS og Equinor Vassbakk & Stol AS og Equinor Vassbakk & Stol AS og Equinor Vassbakk & Stol AS og Equinor ett prosjekt på Kalstø, der vi 
leverte mat og renhold i 8 mnd. Okt 2020-mai 2021

• SkudeSkudeSkudeSkude Fryseri Fryseri Fryseri Fryseri derderderder vivivivi lllleverer mat ukentlig på deres prosjekt 2021-
2022

• Landmark Maskin AS Landmark Maskin AS Landmark Maskin AS Landmark Maskin AS Leverer mat og renhold av brakker til 
Arbeidere på prosjekt Borgerdalen miljøstasjon 2021-2022

• Risa AS Risa AS Risa AS Risa AS Leverer sporadisk litt overtidsmat.

• Vi vil gjerne levere mer mat rundt i distriktet.



Ta gjerne kontakt med oss

Epost: akrablakors@gmail.com
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