
Barneleir på Olsby gård, 28. juni til 6. juli 2020 

 

Kjære foreldre, kjære barn, Hjertelig velkommen til sommerens barneleir på Olsby 

gård, ti dager i fint fellesskap midt i en herlig sommernatur! 

Noen barn kommer for første gang på leir. Andre har deltatt på leir før og møter 

kjente. Leiren har gode tradisjoner vi bygger videre på og noe nytt vil komme til. 

For at leirfellesskapet skal kunne bli så trygg og enhetlig som mulig er det viktig at 

deltagerne kan være med fra leirens begynnelse, lørdag 28. juni fra kl. 14.00 til slutten, 

mandag 6. juli kl. 11.30.  

Pakkeliste: 

* Klær for all slags vær. Det er kaldt om kvelden og det kan regne! Tykk ullgenser 

anbefales. Finere klær til fest og til søndagenes barnehandling i kirken.  

* Sovepose, laken og pute 

*Toalettsaker, håndkle, badetøy, solhatt/ cap 

* Vannflaske med tydelig navn 

* Kosedyr! (lederne har også med ett) 

* En hvit T-skjorte, til å lage Olsbytrykk på.  

* Musikkinstrument er velkomment, likeså jonglèrballer, diabolo ol. 

* Lommepenger behøves bare på reisen 

Elektronikk: Mobiltelefoner ol. behøves kanskje på reisen. De blir samlet inn ved 

leirbegynnelsen og utleveres siste dagen. Vi lager selv underholdning, kultur og 

musikk. Kamera som bare tar bilder kan gjerne tas med. 

Ringe eller bli oppringt: 

Om barna vil ringe til foreldrene i løpet av leiren får de låne ledernes telefoner. Om 

foreldrene vil ringe barna kan de nåes via Siri, men vi vil be foreldrene først å finne ut 

av om det er barnets behov eller foreldrenes behov. Erfaringen viser at de fleste barn 

lever i øyeblikket, så en samtale med foreldre kan snarere vekke hjemlengsel enn stille 

den. Kanskje kan foreldre og barn bli enige om, før avreise, at barnet kan ta initiativ 

om det selv vil det? En urolig forelder som vil høre hvordan det går kan spørre 

leirlederne. Alle relasjoner mellom barn og foreldre er ulike, og vi stoler på at dere 

finner den løsningen som passer best, vi vil bare gjøre oppmerksom på spørsmålet.  

Siri nås ved akutt behov, døgnet rundt, også på SMS. Vil dere snakke med barna, send 

en SMS, så ringer barnet så snart det er tid.  

Siri +47 47 60 06 35. 

 



Andre ting: 

*Vennligst ikke send godterier til barn med posten- det bidrar til unødige konflikter- 

og de får tilstrekkelig med godsaker på leiren. 

*Lus: Det er veldig fint om alle lusekjemmer og hvis nødvendig behandler barna før 

leir.  

*Forsikring: Kontroller at barna har nødvendig ulykkes og skade forsikring. 

*Har dere spørsmål til Kristensamfunnet som står som arrangør for leiren, vennligst 

kontakt Siri. 

 

 

Kontaktinformasjon og påmelding  

Siri Schultze-Florey: siris-f@hotmail.com, 0047 47600635.  

 

Reise og økonomi 

* Bil: Kjør E6 mot Hamar, ta av mot Tangen. Kjør Rv 22 gjennom sentrum retning 

Stange, etter en knapp km, ta av til venstre ved skiltet Ekeberg og Vardeberg. Kjør 

noen km og ta av til venstre ved skiltet Olsby. Etter noen km og gjennom en gård 

igjen til venstre på en gårdvei til Olsby. Adressen: Olsby gård, Kongspartveien 739, 

2337 Tangen.  

Kommer barn med toget, ber vi om at ankomsttid på Tangen blir sendt til Siri. 

De barna som kommer fra Sverige reiser sammen i følge med voksne. 

Betaling:  

Leiravgiften er NOK 4000,- for det første barnet og 3000,- for søsken.  

Moderasjon ved avtale. 

Innbetalingsfristen er 28.juni 2020. Avgiften betales inn til Kristensamfunnets barneleir, 

1254.63.13024. IBAN, NO7112546313024. BIC, CULTNOK1 

 

En inderlig takk til alle deltagerne som vil komme til Olsby i sommer, vi 

ser frem til å møte dere der! Og en stor takk til foreldrene som gir oss 

tillitt.  

Med varme hilsener fra alle lederne! 

V/ Siri Schultze-Florey 
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