
LEIR-INFOd e lta k e r I N F O

Summercamp 2017Y&F
10. - 13. august / Oven Leirsted

velkommen på leir!



KJØRER DU SELV:
Oppmøte og registrering Oven Leirsted mellom kl 12.00 - 17.00

ADRESSE OVEN LEIRSTED
Ovenskogen 30, 1580 Rygge

VEIBESKRIVELSE FRA OSLO / ROMERIKE
Sørover på E6: Ved Rygge flyplass tar du avkjøring #12.
Sving til venstre inn på Ryggeveien (118).
Etter ca 2,5km:  høyre i rundkjøringen inn på 116.
Etter ca 3km: inn til høyre på Ovenveien.
Etter ca 5 km: Sving inn på Ovenskogen ved en liten kolonial.
  I enden av veien ligger Oven Leirsted.

HAR DU BESTILT BUSS FRA OKS:
Oppmøte og registrering OKS Romerikskirken kl 11:45. Avreise kl 12:30.

DELTAKERE FRA VENNESLAKIRKEN ELLER ØSTFOLDKIRKEN 
Egne tider for avreise. Oppmøte og registrering Oven Leirsted mellom kl 12:00 - 17:00

PRAKTISK INFO
ANKOMST torsdag 10. august

HJEMREISE SØNdag 13. august

DELTAKERE FRA ROMERIKSKIRKEN:
Buss til OKS: Avreise Oven kl 15:00, ankomst OKS kl 16:30*

*Alle deltakere fra Romerikskirken kjører i utgangspunktet buss tilbake til OKS fra Oven.

DELTAKERE FRA  VENNESLAKIRKEN OG ØSTFOLDKIRKEN
Samme avreisetidspunkt, egne ankomst-tider.
 
 
DERSOM DU PLANLEGGER ANNEN HJEMREISE
er det viktig at dette orienteres om til leirledelsen før avreise-dagen.
Dette skjer i Connectstanden (leirkontoret) i løpet av leiren, eller via telefon eller e-post.
Kontaktinfo finner du på siste-siden i infoskrivet.



•   Klær for alle værforhold
•   Håndklær
•   Toalettsaker
•   Badetøy 
•   Solkrem og myggolje*

•   Treningstøy til aktiviteter
•   Drikkeflaske
•   Bibel m/ skrivesaker
•   Evt lommepenger til kiosk/kafé
•   Innendørs-syssel ved regn

*Nødvendig sanitets-utstyr som myggolje, plaster/bandasje osv. er alltid tilgjengelig på leirkontoret, men det 
anbefales å medbringe sitt eget.

•   Det er ikke tillatt å ha med pc eller høyttalere, rusmidler, energidrikker, varer med alkohol, røyk eller snus.

•   Det er lov å ta med seg telefon, men det er begrenset med lade-muligheter til telefoner etc, men vi sørger 
for et tilbud slik at du har mulighet til å lade telefon o.l. i løpet av leiren.

•   På grunn av deltakere som har sterk allergi mot nøtter, er det ikke lov å medbringe dette på tur,
spesielt med tanke på bussturen.

• Vannscooter er en aktivitet under leir, men koster kr 50,-. Booking skjer i Connectstanden.

• Det er tre hoved-måltider hver dag; frokost, lunsj, middag.
Som “kveldsmat” blir det også grillpølser hver kveld for alle som ønsker.

• Y&F Summercamp har egen kiosk som holder åpent til  i løpet av dagene. Her selges både snacks
 drikke og god kaffe.

• Alle deltakere blir delt inn i leirgrupper med oppfølging av en leder. Dette er deltakerens hoved-
kontaktperson under leiren ved behov.

• Vi ønsker at alle føler seg sett og inkludert under Y&F Summercamp.
Alle deltakere har derfor et kollektivt ansvar for å skape trivsel, inkludere og ta vare på hverandre. 

• Det er egne ansvarlige for jenteleiren og gutteleiren, samt internatet.
Disse har både oversikt og kontroll på deltakerne, og er tilgjengelige ved behov.

• Connectstanden (Leirkontoret) er bemannet eller tilgjengelig under hele leiren for spørsmål og informasjon.

PAKKELISTE

ANNEN INFO TIL ORIENTERING:

PAKKES IKKE-LISTE



Ikke nøl med å ta kontakt i forkant av leir dersom du har spørsmål:

SUMMERCAMP@OKS.NO

TLF: 938 79 863
Telefonen er døgn-bemannet

fom. onsdag 8. august.
Samtale eller sms.

E-POST: summercamp@oks.no
Eposten sjekkes hyppig i løpet av dagene,

og besvares fortløpende.

KONTAKT OSS UNDER LEIR:

HALDENKIRKEN

VENNESLAKIRKEN

ROMERIKSKIRKEN

OSLO KRISTNE SENTER 

CITYKIRKEN


