
 



 

     

Kjære medlemmer av Oftebroslekten 

Det første Oftebrostevnet ble arrangert i Lyngdal i 2004. Mange av dere var der og opplevde 
å møte 450 slektninger fra inn- og utland. Vi hadde hyggelige opplevelser sammen og knyttet 
kontakter mellom slektsgrener. 

Senere har det vært slektsstevner i Sør-Afrika i 2007, USA i 2010 og Canada i 2014. 
Uforglemmelige opplevelser alle steder! 

Så er turen igjen kommet til Norge. Den norske Slektskomiteen har arbeidet med planene 
for et nytt slektsstevne og har nå gleden av å kunne sende ut en foreløpig invitasjon til 
Oftebrostevne 9. – 12. august 2018. 
 
 
Stevnested: Scandic Hotel Sørlandet, Kristiansand (tidligere Thon Hotell Sørlandet) 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet 
 
Vi har reservert hele hotellet og håper å kunne fylle det med glade slektninger!  
Komiteen har forhandlet fram en hyggelig stevnepris for overnatting, og dagpakke for dem 
som likevel velger å bo et annet sted enn på hotellet. 
 
Ved de foregående stevnene har vi erfart nytten og gleden av å være samlet på et 
konferansehotell som rommer alle møteaktiviteter og sosiale sammenkomster. Det gir helt 
unike muligheter for nettverksbygging og fellesskap i slekten. Hotellet har en fin 
konferanseavdeling, muligheter for aktiviteter for unge og gamle, ute og inne.  
I gangavstand fra hotellet er Dyreparken med badeland https://www.dyreparken.no  
og Sørlandssenteret (Norges største shoppingsenter).  
Shuttlebuss til Kristiansand som har mange attraksjoner og opplevelser. 

Dagstur til Lyngdal er en viktig del av programmet. 

Lier, 07.04.2017 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet
https://www.dyreparken.no/


Til stevnet vil vi kunne presentere den nye boken om Oftebroslekten, - oppdatert ny utgave. 
Vi ønsker bidrag fra alle til en egen Oftebro sangbok og håper mange vil delta i Oftebrokoret. 

Denne foreløpige invitasjonen sendes ut for å undersøke interessen for stevnedeltagelse og 
vi vil gjerne vite: 

- Er det muligheter for at du og din familie vil være med på stevnet? 
- Hvor mange tror du kommer fra din familie? 

Disse opplysningene er nyttige for oss i den videre planleggingen av selve stevnet og 
relaterte aktiviteter før, under og etter stevnet. Vi ber deg også om å videresende denne 
invitasjonen til andre Oftebroer. 

Den endelige invitasjonen med detaljert program og beskrivelse av ulike aktiviteter, vil bli 
sendt ut i august 2017. 

Vi håper å høre fra dere innen    01.06.2017 via mail til Torstein Oftebro, 

torstein.oftebro@lier.online.no  

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Inge Chr. Oftebro 
inge.Oftebro@hydro.com 
 
 
 

Torstein Oftebro      Astrid Edland 
torstein.oftebro@lier.online.no      astrid.edland@lifi.no 
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