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Invitasjon til Oftebro slektsstevne i 
Kristiansand  

Stevnested:  Scandic Hotel Sørlandet (ved Dyreparken)           

Tid:  9.-12. august 2018. 

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 endelig invitasjon til stevnet. 

Frist for påmelding: 10. januar 2018 

 
Vi har valgt stevnested i Kristiansand hvor vi har reservert hele hotellet og håper å fylle det 
med glade slektninger. 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet 
 
 
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.  

Slektens arnested er Lyngdal og en dagstur dit er en viktig del av programmet. 

Lier, 04.11.2017 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet
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Til stevnet vil vi kunne presentere den nye boken om Oftebroslekten, - oppdatert ny utgave. 
Det blir en flott bok med flere artikler om slektsrelaterte emner og en enestående oversikt 
over Oftebroslekten. 

Vi ønsker bidrag fra alle til en egen Oftebro sangbok og håper mange vil delta i Oftebro-koret. 

På stevnet vil vi ha en auksjon til inntekt for kirken i Eshowe i Zululand, Sør-Afrika. Kirken ble 
grunnlagt av Oftebroer  i andre halvdel av 1800-tallet. Vi oppfordrer stevnedeltagerne til å gi 
en gave til auksjonen (”silent auction”). 

 

Responsen på den foreløpige stevneinvitasjonen som ble sendt ut i april 2017 har vært meget 
god. Over 250 Oftebroer har meldt interesse for å være med på stevnet, derav ca. 100 fra 
andre land. 

Det er muligheter for en rekke aktiviteter for hele familien i forbindelse med slektsstevnet. 
Hvorfor ikke la opplevelsene på stevnet være en del av sommerferien i 2018?  

Vi håper mange vil melde seg på stevnet og være med på å gjøre det til en stor opplevelse for 
unge og gamle medlemmer i Oftebroslekten. 

Presentasjoner på stevnet vil bli gitt på norsk og engelsk. 

 

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

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

 

mailto:Inge.Oftebro@hydro.com
mailto:Torstein.oftebro@lier.online.no
mailto:astrid.edland@lifi.no
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Program Oftebro slektsstevne 2018 
 
 
Torsdag 9. august: 
 
Kl. 17:00 Registrering. Levere gave til auksjonen. Get together, mingling. 
 
Kl.  19:00 Middag på hotellet. 
 
Fredag 10. august: 
 
Kl. 09-12 Åpning av stevnet v/ Inge Oftebro 

Oversikt over Oftebro-slekten. 
Norsk utvandringshistorie, - hvorfor reiste de? 
Misjonslege Christian Oftebro, - endelig kommet til heder og verdighet. 
 

Kl. 12-13 Lunsj på hotellet. 
 

Kl. 13  Forskjellige aktiviteter, - f. eks.:  
Dyreparken, tur til Kristiansand, Sørlandssenteret m.m. Evt. båttur i 
skjærgården i Blindleia.  

 
Kl. 19:00 Middag på hotellet.  
 
Lørdag 11. august: 
 
Kl. 9-16 Utflukt til Lyngdal, se eget program. 
 
Kl. 19:00 Festmiddag på hotellet. Kulturelle innslag. 
 
Søndag 12. august: 
 
Kl. 9–12  Slektsprogram. 
  Utvandringshistorie. Barnevandringene på Sørlandet. 
                          Slektsbilde fra stevnet. 

Stafettpinnen overleveres til neste stevnearrangør. 
 
 
 
 
Rundtur etter stevnet. Avreise kl. 12:00. Se eget program. 
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Program for tur til Lyngdal lørdag 11. august. 
 
Mange vil kjøre egen bil. Påmelding for de som trenger busstransport. ”Bussbillett” betales av 
den enkelte, kr 200 per person tur/retur. 
 
 
Kl. 09:00 – 11:00 Buss eller privatbil til Lyngdal.  
 
Kl. 11:00 – 12:00 Samling i Lyngdal kirke med omvisning i kirken.  

Ulike kulturelle og musikalske innslag ved familiemedlemmer fra inn- og 
utland. Oftebrokoret og allsang fra Oftebro sangbok.  

 
Kl. 12:00 – 13:30 I Kirkesenteret. Foredrag om kirkens historie og relasjon til slekten, 

spesielt misjonsarbeidet.  
Lunsj i Kirkesenteret, - deres tradisjonelle lørdagsgrøt og kaffe etterpå 
(kr 80 per person) De som ikke ønsker grøt, kan kjøpe med lunsjpakke 
fra hotellet. 

 
Kl. 13:30 – 14:00 Til fots til Bygdetunet. Se Oftebro-plaketten, Broen, Klokkergården og  

Oftebro-gården, som man kan se derfra.  
 
Kl. 14:00  Retur til stevnehotellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rundtur etter stevnet.   Sør-Vest Norge, 12.-15. august 2018. 
 
I etterkant av slektsstevnet i 2004 ble det arrangert en rundtur på Vestlandet. Ved de senere 
stevnene i Sør-Afrika, USA og Canada har det også vært tilbud om slike turer. Mange av oss 
har hatt enestående flotte opplevelser på disse turene sammen med slektninger. 
Etter stevnet i Kristiansand blir det arrangert en rundtur med buss i Sør-Vest Norge, - se 
vedlagt program.  Her får vi se variert natur, bl.a. båttur på Lysefjorden og se opp på 
Prekestolen. Vi får informasjon om kultur og historie langs ruten. Og ikke minst, vi får enda 
bedre kontakt med andre Oftebroer, spesielt de som kommer fra andre verdensdeler. 
 
Pris, alt inkludert: kr 5980, se vedlagt program. 
Påmelding til denne turen sendes til Boreal Travel AS/ Sør Vest Reiser. Se påmeldingsskjema 
som sendes i egen mail. 
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Oftebro sangbok 
 
Inspirert av bokprosjektet ”OFTEBRO KOKEBOK”, som ble utgitt til slektsstevnet i Canada 
2014, ønsker vi denne gangen å lage en OFTEBRO SANGBOK. 
Vi vet at mange Oftebroer har spesielle sanger knyttet til sin familiehistorie, og disse 
sangene er vi svært interessert i å få tak i. Det kan være: 

• Sanger skrevet/komponert av en i Oftebrofamilien 

• Sanger det knytter seg helt spesielle minner til i din familie 

• Sanger som ofte synges når din familie er samlet, og sanger vi liker 

Send oss gjerne et par setninger om hvilken av de nevnte kategoriene sangen du sender 
hører inn under, og bakgrunnen for dette, så tar vi disse opplysningene med i sangboka.  
Hvis mulig, vil vi gjerne ha noter til melodiene, men dersom dette er vanskelig, tar vi imot 
sangene uansett. 
Vi håper på en rik og variert sangbok med «Oftebrosanger» fra hele verden, i ulike sjangre og 
fra ulike tidsepoker. Er du i tvil om sangen din passer inn? Send oss den uansett! Vi gleder 
oss til å motta sanger fra dere alle! 
 

Bli med i Oftebro-koret 
 
Til Lyngdalsstevnet i 2004 etablerte vi et Oftebro-kor med familiemedlemmer fra ulike deler 
av landet. Koret opptrådte på flere arrangementer i løpet av stevnet, med sanger arrangert 
for firstemt blandakor. På de andre slektsstevnene har vi opprettholdt tradisjonen med kor, 
nå bestående av medlemmer fra flere ulike land. Vi har sunget både unisont og flerstemt, alt 
etter som hvor mye vi har hatt mulighet til å øve sammen på forhånd 
Nå vil vi igjen invitere til et Oftebro-kor, og håper at så mange som mulig har lyst til å bli 
med! Repertoaret vil bestå av de sangene som etter hvert har befestet seg som «klassikere» 
i Oftebro-sammenheng, samt nyere ting, evt. sanger innsendt til Oftebro sangbok, og 
sangforslag fra dere 
Koret vil få tilsendt noter i god tid, slik at man har mulighet til å øve på forhånd. Dere vil også 
få tilsendt en liste over påmeldte korister, slik at de som vil kan ta kontakt for eventuell hjelp 
og ”samsynging”. Vi kommer til å øve sammen i forkant av stevnet, men dette gir vi 
nærmere beskjed om. 
Er dette noe for deg? Meld deg på! Dette er en unik mulighet til å bli bedre kjent med andre 
Oftebroer og få maksimalt ut av slektsstevnet.  
 
 Vennligst gi tilbakemelding til Hilde Oftebro:   oftebro@gmail.com.       
 
 

                                             
 

mailto:oftebro@gmail.com
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Påmelding og priser: 
 
Se eget skjema for påmelding til stevnet. Bestillingsliste for deltagelse i ulike aktiviteter, 
bestilling av effekter (caps, T-skjorte) vil komme i egen mail senere. 
Stevneavgiften gjelder for påmelding innen fristen 10. januar 2018. For påmelding etter 
fristen, men før 31.03.18 vil det bli et tillegg på 10%. For påmelding etter 01.04.18 vil det bli 
et tillegg på 20%.  
For å delta på stevnet og være med på aktivitetene på konferanseavdelingen må man også 
bestille enten døgn- eller dagopphold på hotellet.   
 
Stevneavgift: 
voksne                     kr 500 
barn 6 – 14 år         kr 200 
barn under 6 år      Gratis 
 
Påmelding til hotellet skjer via Boreal Travel AS / Sør Vest Reiser. Se påmeldingsskjema som 
sendes senere i egen mail. 
 
 
Stevnehotellet: 
 
Vi har forhandlet fram fordelaktige priser for å bo på stevnehotellet i trivelige værelser, - 
enkeltrom, dobbeltrom eller familierom. Prisene er inkludert alle måltider unntatt lunsj 
lørdag. Hotellet er kjent for et godt kjøkken og både lunsj- og middagsbufféten er svært 
innholdsrik. 
 
Prisen inkluderer tilgang til konferanseavdelingen med stevneprogram, utstillingsområde med 
slektsbilder og annet materiell, kaffebuffét hele dagen. Hotellet har en egen avdeling med lek 
og spill for barn, utendørs aktivitetsområde og svømmebasseng (eget barnebasseng), 
treningsmuligheter m.m. Vi har egen aktivitetsleder for barn, og de voksne kan høre på 
foredrag mens barna koser seg. 
Det går shuttlebusser til og fra Kristiansand sentrum flere ganger daglig (10 minutters tur). 
Link til hotellet: 
 https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet 
 

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-sorlandet
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Hotellpriser, betingelser: 
 
Helpensjon pr. døgn: 
Pr. person i enkeltrom                                      kr 1290 
Pr. person i dobbeltrom   kr 1090 
Pr. barn (4-12 år)     kr   590 
Pr. barn (0-3 år) i barneseng   kr   300 
Pr. barn (0-3 år) i foreldrenes seng  kr       0 
 
 
Halvpensjon uten lunsj lørdagen (tur til Lyngdal): 
Pr. person i enkeltrom   kr 1190 
Pr. person i dobbeltrom   kr   990 
Pr. barn (4-12 år)     kr   540 
Pr. barn (0-3 år) i barneseng   kr   300 
Pr. barn (0-3 år) i foreldrenes seng  kr       0 
 
 
Øvrige priser: 
Dagpakke, inkluderer lunsj, kaffebuffet og alle stevnerelaterte aktiviteter på dagtid:  
Ikke-boende voksen, fredag og søndag:   kr 495  pr. dag 
ikke boende barn 4-12 år fredag og søndag:                       kr 245  pr. dag 
 
Middagsbuffet, ikke-boende deltaker: Voksne kr 425  
     Barn   kr 215  
Smøring av matpakke lørdag, pr. person:   kr   85 
 
Rom m/frokost, tilslutningsdøgn,  enkeltrom pr. natt: kr   950 
Rom m/frokost, tilslutningsdøgn,  dobbeltrom pr.natt: kr 1050 
Ekstraseng, pr. seng, pr. natt:    kr   300 
 
 
Reise til Kristiansand og Scandic Hotel Sørlandet: 
 
Scandic Hotel Sørlandet ligger svært sentralt i forhold til kommunikasjon med både fly, tog og 
buss. 
Hotellet ligger ved E18, rett overfor Dyreparken og er lett tilgjengelig hvis man kommer med 
bil. Det er gratis parkering ved hotellet. 
Ønsker man å reise med tog, tar man Sørlandsbanen til Kristiansand og deretter buss til 
hotellet (ca. 20 minutter busstur). 
Det går ekspressbusser fra Oslo og Stavanger flere ganger daglig til Kristiansand og derfra 
lokalbuss til hotellet. 
Kjevik flyplass har daglige forbindelser fra alle norske flyplasser, noen direkte og noen via Oslo 
Lufthavn Gardermoen (OSL). Internasjonale forbindelser, spesielt fra Schippol Amsterdam, 
som igjen har forbindelser med de fleste Europeiske land, USA, Canada, Sør-Afrika, Australia 
og New Zealand.  
Fra Kjevik flyplass går det flybuss som tar 15 minutter og stopper ca. 5 minutter fra hotellet. 
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Andre forslag til aktiviteter.  
 
Stevnehotellet er et utmerket utgangspunkt for opplevelser og aktiviteter i tillegg til stevnet.  
  
Dyreparken Kristiansand. 10-15 minutters gange fra hotellet. 
Dyreparken i Kristiansand er Norges mest besøkte turistattraksjon med dyrepark og en rekke 
opplevelser og aktiviteter for både barn og voksne. Dessuten et stort Badeland som er spesielt 
tilpasset barnefamilier. Vi forhandler om fordelaktige priser på inngangsbilletter til 
Dyreparken.  Link til Dyreparken: 
https://www.dyreparken.no 
 

   
 
Sørlandssenteret. 10 minutters gange fra hotellet. http://www.sorlandssenteret.no  
Sørlandsenteret er Norges største kjøpesenter og har alle typer forretninger. I underetasjen 
er det også en stor go-cart bane! www.villkatt.no  
 
 
Båttur i Blindleia. Fra Lillesand til Kristiansand. Trolig den fineste delen av Sørlands-
skjærgården med idylliske små hus, holmer og skjær, badeplasser, flott natur. 
https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/båttur-
med-m-b-Øya-mellom-lillesand-og-kristiansand/19843/   
 

 
 
 

https://www.dyreparken.no/
http://www.sorlandssenteret.no/
http://www.villkatt.no/
https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/båttur-med-m-b-Øya-mellom-lillesand-og-kristiansand/19843/
https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/listings-kristiansand/båttur-med-m-b-Øya-mellom-lillesand-og-kristiansand/19843/
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Klatrepark. Høyt og Lavt, Gamle Mandalsvei, Kristiansand.  
http://www.hoytlavt.no/kristiansand 
 
Bare 3km fra Kristiansand sentrum finner du en opplevelsespark utenom det vanlige. 
Klatreparken ligger plassert i naturskjønne omgivelser midt i Grotjønn turområde hvor dere 
kan boltre dere i tretoppene, seile avsted på zip-liner og nyte en dag i skogen. 
 

 
 
 
Museumsjernbane. Tur i Setesdalen.  
http://www.vestagdermuseet.no/setesdalsbanen 

Setesdalsbanen er en smalsporet (1 067 mm) museumsjernbane som går på den 8 kilometer 
lange, ville og naturskjønne strekningen mellom Grovane og Røyknes stasjoner i Vennesla 
kommune, Vest-Agder fylke. Banen ble åpnet i 1896 mellom Kristiansand og Byglandsfjord. 
Bare 2 år etter nedleggelsen i 1962 åpnet Norges første museumsjernbane. Siden da har du 
kunnet oppleve et levende museum, med over 100 år gamle damplokomotiver, stilfulle 
trevogner, ærverdige stasjonsbygninger og lukten av kull. 

 

 
 
 
Kristiansand Turistinformasjon gir opplysninger om aktiviteter og opplevelser i Kristiansand 
og omegn. https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/ 

 

http://www.hoytlavt.no/kristiansand
http://www.vestagdermuseet.no/setesdalsbanen
https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/
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Påmeldingsskjema:                       Oftebro Slektsstevne 

              Kristiansand 
              9. – 12. august, 2018 
 
 
Navn:  

Adresse:  

Telefon/mobil:  

E-post adresse:  

 
 
Navn (slik det skal vises på navneskiltene): 
(Navn på hver person i familien som skal registreres til stevnet) 
 

Navn 
(Fornavn, Etternavn) 

Voksen Barn 
(6-14 år) 

Barn 
(0-5 år) 

    

    

    

    

    

    

    

Totalt antall:    

 
 
Fyll ut skjemaet for stevneavgift: 
 

Kategori Antall Pris pr. person Totalt 

Voksne  Kr. 500  

Barn 6-14 år  Kr. 200  

Barn under 6 år  Gratis  

Totalt    

 
 
Påmeldingsskjemaet sendes til: 

Grethe Oftebro 
Nøsteveien 91 
3402 Lier 
E-post:   gr-westl@online.no 
 

Stevneavgiften betales til Torstein Oftebro, 
Den Norske Bank (DNB), kontonummer  0539.20.98250.   
 
 

mailto:gr-westl@online.no

