Oksøya leirsted
Leirstedet ligger nydelig til på ei øy i
Eidangerfjorden like utenfor Brevik

Ferje og parkering:
NB! Dyne/sovepose og sengetøy må
deltaker har med seg. Pute er inkludert. Ferje til Oksøy går fra sentrum i

Vi kan få tak i noen få dyner dersom noe
har spesielt vanskelig for å få ha dette
Det er 2 internatbygg med til sammen 20 med seg. Gi evt. beskjed ved påmelding
rom. De fleste 4-manns rom. I tillegg et dersom du ikke har mulighet for å ta med
hus med 3 rom og 2 soverom i hovedhus dyne / sengetøy selv.
Hovedhus med stor møtesal og spisesal
Stort friområde, fotballplass, volleyball,
sandkasser og lekeapparater.
Egen badestrand og båter/trøbåter

Brevik (Langbrygga 2).
Rutetider for sommeren foreligger
ikke nå, men disse vil du etter hvert
kunne finne på:
http://fergene.no/site/rutetider
Vi har tilgang til lettbåt dersom noen
har behov for skyss utenom ferjetid
Gratis parkering vil du kunne finne
ved Brevikhallen (Chrystiesgate 1),
5-10 minutters gange fra ferjested.

PRISER:
Kun overnatting:
Voksen: Kr. 250,- pr. natt
Barn: Kr. 50,- pr. natt
Overnatting i telt kr. 200 pr. natt
-----------------------------------------------------------------------------------------

Middag (torsdag, fredag og lørdag):
Pris pr. middag:
Voksen: Kr. 100
Barn fra 4 og oppover: kr. 50

Brødmat ordnes av den enkelte.
Tilgang til kjølerom
-----------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:
Endelig program vil vi legge ut informasjon
om når stevnet nærmer seg. Dette vil du
kunne finne på møtekalenderen til Einar
Kristoffersen, og det vil også bli lagt ut info
på Facebook

Velkommen

SKJÆRGÅRDSSTEVNET

Påmelding:

2020

Gjerne så fort som mulig, og helst innen
1. juni 2020 til:
E-post:
Telefon:

Einar Kristoffersen
dismkragero@gmail.com
Mob.: 926 29 298

E-post:
Telefon:

Tor Edwin Engedal
tor@engedal.cc
Mob.: 908 40 930

Har du andre praktiske spørsmål ringer du:
Tor Edwin Engedal – 908 40 930
Helge Hogganvik – 415 05 184

I samarbeid med
DISM – Agder og Vestviken krets

Oksøya Leirsted
Uke 29: 15. – 19. juli
Ons. Kl. 18.00
Tor. kl. 10.30 og kl. 18.00
Fre./Lør. Kl. 10.30 – 12.30 og 18.00
Søn. Kl. 10.30
Talere:
Dagfinn Sandal
Arnfinn Barlaup
Einar Kristoffersen

