Invitasjon pinseleir 18.-21. mai 2018
I pinsa 2018 inviterer Framfylkingen i Oslo (FFIO) til pinseleir på sagakollen ved Hvitsten
i Vestby. Dette er et feriehjem med 11 hytter som ligger direkte ved Oslofjorden.
FFIO har leid ni hytter (med totalt 48 senger) og et felleslokale, grillsted, plass til å sette opp
telt og brygge med båter. Stedet eies av Oslo sporveiers arbeiderforening:
http://osa-sporveien.no/feriehjem/sagakollen
Det blir mulig å bo inne eller i teltcamp. Vi kommer til å ha en rekke aktiviteter i leiren,
men hvilke avhenger av hvor mange og hvem som skal delta i leiren.
Vi ønsker et samarbeid med lokale framlag og/eller fylkeslag for å gjennomføre leiren.
Forutsetninger for gjennomføring av leiren:
Som vanlig på en framleir alle må regne med å få litt ansvar for både ulike aktiviteter og
oppgaver i form av matlagning, rydding, vasking og generelt holde orden i leiren denne uka.
Har dere ideer til aktiviteter, kan spille et instrument eller har lyst å være med på
planlegging, så meld fra om dette snarest mulig.
Framlaga oppfordres også til å mobilisere egne medlemmer til å delta i leiren.
Opplysninger om spesielle behov:
Det er viktig at alle med behov for spesielt kosthold melder fra om dette.
Dette gjelder vegetarianere og deltakere med cøliaki, laktoseintoleranse, melkeallergi, eggallergi eller mattilpasninger knyttet til religiøse skikker og bestemmelser. Medlemmer med
behov for spesiell tilrettelegging som f.eks. rullestolbrukere) må også melde dette tidlig.
Transport og lån av utstyr:
Lag og enkeltdeltakere må sjøl sørge for transport til og fra leiren, men vi koordinerer
dette så godt det lar seg gjøre. Dersom dere ikke har soveposer, telt eller underlag, spør
laget eller bekjente om hjelp). Det er flere Frivilligsentraler, familiens hus og egne
organisasjoner som låner ut utstyr gratis. FFIO har også noe utstyr som kan lånes ut om det
er stort behov.
Pris og påmelding:
Egenandelen er kr 200,- per person. Barn under 4 år deltar gratis.
FFIO har beregnet utgiftene til kr 1000,- per person, men ved bidrag fra Framfylkingen, FFIO
og framlag, har vi bestemt å sette deltakeravgiften til 200 kr/person og håper på «fullt hus».
Spørsmål om leiren i e-post til kurt@framfylkingen.no eller ring / send sms til 41589668
Påmelding skjer via denne linken innen 30.4: Ikke la deg lure! Lop bort til IT-avdelingen for a fa
hjelp

Velkommen til Sagakollen i pinsa
Kameratslig hilsen Framfylkingen i Oslo
Fylkessektretær Kurt R. Frantzen, 41589668

