
Oftebro Slektsstevne 

Pleasanton, California, USA 

22-25 juli 2010 

 

Side 2, 

Din offisielle Oftebro slektsstevne invitasjon. 

Du er herved invitert til Det Nordamerikanske Oftebro Slektsstevnet som skal arrangeres i 

Pleasanton, California fra 22. til 25. juli 2010. Som en oppfølging av de fantastisk vellykkede 

slektsstevnene i Lyngdal i 2004 og i Sør-Afrika i 2007, sender nå Oftebroer i USA og Canada 

ut invitasjon til Oftebroer over hele verden til å besøke Nord-Amerika. 

Lyngdalstevnet fokuserte på våre røtter i Norge, og på emigrasjonen til Amerika og Sør-

Afrika. Det sørafrikanske stevnet utvidet temaene til å omfatte erfaringene til Oftebro-

misjonærene og deres etterkommere. Dette slektsstevnet vil fokusere på fortellingene til de 

Oftebroer som immigrerte til Amerika. 

Vår foreløpige invitasjon sist sommer førte til at mer enn 150 Oftebroer viste positiv interesse 

for å delta på slektsstevnet neste sommer. Siden har vi fortsatt planleggingen basert på vår 

innhentede oversikt over interesse for programmet, lokale utflukter og mulige reiser i 

regionen, før og etter stevnet. 

Vi har forsøkt å nå ut med denne nyheten til alle Oftebroer ved hjelp av e-post, og vil fortsette 

med denne informasjonsmetode. Vi er avhengige av at du formidler videre denne 

informasjonen til andre i din familie som ikke måtte ha mottatt denne meldingen. Vær vennlig 

å opplyse oss om ethvert navn og enhver adresse/e-postadresse til personer du mener vi bør ta 

direkte kontakt med. 

Vi takker alle som allerede har svart på vår henvendelse, og ser frem til å motta deres 

offisielle påmeldinger, og vi håper dere vil oppmuntre andre til å møtes med oss i California. 

Vær vennlig å følge med på vår www.oftebro.com webside, eller kontakt vår Oftebro Family 

Reunion FaceBook side for oppdatering. 

 

 

 

 

http://www.oftebro.com/


Side 3, 

Programoversikt 

Torsdag 22. juli, 10.00 - 18.00: Åpen registrering og interaktiv ”Immigrasjonserfaring” i 

        Hotell Lobby 

  ---” ---               18.00 - 20.00: Aperitif / forfriskninger. Gjøre seg kjent- mottagelse med              

        åpningsseremoni og presentasjon av program.                      

Fredag 23. juli,    09.00 - 12.00 (noon): Slektsstevnemøte med Introduksjoner, Tidlig familie 

        historie, Misjonærfortellinger,  Amerikanske familiehistorier. 

   ---- ” ----           13.00 -17.00: Lokale utflukter (Vinsmaking, shopping, golf, turer med mer.) 

       18.00 -20.00: Småretter ved svømmebassenget, Bar. Kvelden fri for lokal 

        bespisning, Aktiviteter ved svømmebassenget, Samvær. 

Lørdag 24. juli,    09.00 -12.00: Slektsstevnemøte med flere familiefortellinger,    

        talentopptredener og sketsjer. 

 ---- ” ----             12.00 -17.00: Lokale utendørs aktiviteter fortsetter. 

 ----” ----     18.00 - 22.00: Stevnebankett. 

Søndag 25. juli,   09.00            : Gudstjeneste i kirken, Hyggesamvær i stevnehallen. 

  ----” ----             11.00 -13.00: Slektsstevnemøte: Presentasjoner, Avslutningsseremoni. 

 

Vær vennlig å studere oversikten over mulige reiser/utflukter. Undersøk så 

utfluktsalternativene på de websidene som er angitt i vedlegget. Utfluktene vil bli tilbudt 

senere, og kan reserveres og betales for før eller i forbindelse med registreringen. 

Valgene vil avhenge av hvor mange som melder sin interesse. Vennligst angi din 

interesse på registreringsskjemaet. 

 

Side 4, 

Hotell og hotellreservering 

Vi har valgt Pleasanton, California som sted for vårt slektsstevne fordi det representerer 

Amerika på en god måte, som en liten by nær metropolen San Francisco, omgitt av vinmarker 

og andre severdigheter. Marriott Hotel i Pleasanton er vårt primære innlosjeringssted og vår 

stevnelokalitet. Rommene koster $99 US + skatt (anslått til $ 9,51) pr. natt, hvilket inkluderer 

2 stk frokost buffet billetter. Buffet billetter i tillegg koster $ 10, men man kan også velge en 

”a la carte-meny”.  Familier kan bestille dobbel/dobbel rom hvor 5 personer kan overnatte ved 

å benytte en ”feltseng”. En kan også bestille sammenhengende rom for familie med barn eller 



andre familiemedlemmer i følget. For dem som planlegger å komme tidlig, eller vil oppholde 

seg der etter stevnet, vil Marriott hotellet tilby dem samme priser for inntil 6 dager før, 

og/eller etter stevnet. Vær vennlig å merke deg: Bestilling av dobbeltrom vil resultere i en 

melding som sier at slike ikke er tilgjengelige for øyeblikket, men det er de, og din bestilling 

vil bli notert og oppfylt. 

Vær vennlig å registrere online på den web-siden som er angitt nedenfor innen 15. januar 

2010 for å få tilgang til den andel rom og de priser vi har skaffet til veie. Denne metoden vil 

lede deg til ”the Oftebro Family Reunion reservation page”. Se etter ”offoffa” i ”the Group 

Code Box”. Reserveringer etter nevnte dato kan resultere i høyere priser. 

http://www.marriott.com/hotels/travel/oakmc?groupCode=offoffa&app=resvlink&fromDate=

7/19/10&toDate=7/26/10 

 

Stevnehall og omgivelser 

Den store møtesalen på Marriott vil være stedet for alle våre funksjoner. Når du ankommer 

vårt ”Immigrasjons kontor”, vil du finne vår registrerings-skranke som også vil fungere som 

vår avdeling for salg av aktiviteter og minneverdige stevnegjenstander. Svømmebasseng-

anlegget vil være tilgjengelig hver dag, og reservert for oss fredag kveld for en ”California 

utendørs-opplevelse”. Treningssenteret og forretningssenteret er tilgjengelig for deres bruk 

den 24/7. Trådløs høyhastighets Internet vil være tilgjengelig både i gjesterommene og i 

møterommene. Hotellet ligger i kort gangavstand fra et større foretningssenter, og har flere 

spaser/jogge-ruter fra hotellets lobby. 

 

Side 5, 

Transport til Marriott 

Mange av dere vil ankomme med fly til San Francisco Airport (SFO) eller Oakland Airport 

(OAK), og dere vil lett finne tilgang til Bay Area Rapid Transit (BART). Pleasanton ligger 39 

miles (70 minutter) fra SFO og 25 miles (40 minutter) fra OAK. BART finnes på SFO 

terminalen og en kort busstur fra OAK.  

Skyttelbusser vil være tilgjengelige for å transportere dere den korte avstanden til Marriott fra 

Pleasanton BART Station. Dersom du ankommer med bil, er det godt med gratis 

parkeringsplasser på Marriott. 

Vi vil skaffe busser og skyttelbusser for transport til utvalgte utflukter i området. Drosjer og 

utleiebiler er også tilgjengelige. 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/oakmc?groupCode=offoffa&app=resvlink&fromDate=7/19/10&toDate=7/26/10
http://www.marriott.com/hotels/travel/oakmc?groupCode=offoffa&app=resvlink&fromDate=7/19/10&toDate=7/26/10


Utflukter og aktiviteter 

Basert på tidligere tilbakemeldinger har vi valgt ut følgende muligheter for aktiviteter: (Husk 

at temperaturen kan variere fra ca. 29°C (85°F) til ca. 38°C (100° F) på denne tid av året).  

Aktiviteter på ettermiddagen: 

 Vinsmaking i Livermore 

 Sightseeing i Pleasanton  

 Dagstur til San Francisco (spasertur/taubanetur) 

 Shadow Cliffs Water Park (aktiviteter for barn)  

 Baseball - kamp, avhengig av kampprogrammer 

 Golf, Fottur, Shopping – alt i nærområdet 

 Marriott svømmebasseng.  

 

Aktiviteter av heldags eller lengre varighet 

 Dagstur til San Francisco, omfattende Golden Gate bro og park, Alcatraz, museer, 

Harbour Boat Tour, Fisherman's Wharf. 

 Yosemite Park, Lake Tahoe, Grand Canyon, Coastal Trip, Giant Redwood Forests- 1, 2 

eller 3 dags turer, arrangeres avhengig av interesse. 

 Fornøyelsesparker – Great America i Santa Clara (30 miles) eller Disneyland i Los 

Angeles (350 miles) for dagene før eller etter stevnedagene.  

 

Alle alternativer blir basert på den interesse som er uttrykt ved deres opprinnelige 

påmelding. Detaljer og opplysning om kostnader vil bli tilsendt dere i februar for å kunne 

gjøre reise reserveringer, forlengelse av hotellbestillingen, og påmelding for mulig planlagte 

turer. Mer informasjon vil etterhvert bli gitt ved e-post og presentert på websiden 

www.oftebro.com.  Dere kan undersøke nærmere de fleste av disse muligheter på 

websidene oppført på vår APPENDIX side. Vær vennlig å indikere deres ønsker blant de 

aktiviteter som er ført opp i registreringsskjemaet. 

 

Side 6, 

Registrering og kostnader 

Vi takker alle som allerede har vist interesse for å delta. Vær vennlig å returnere deres 

Reunion Registration Form og foreta deres romreservering online (elektronisk) innen 15. 

januar for å sikre dere våre kontraktfestede rompriser. Hvis du ikke klarer å reservere rom 

online, vær snill å underrette oss. Da vil vi koordinere reserveringen for deg. Ved for sen 

registrering til slektsstevnet vil det påløpe 10 % ekstra kostnader pr. person. Etter 31. mars 

er ekstrakostnadene 20%. 

 



Stevneavgift: 

Voksen    $100 US    NOK 565 (kurs av 17/10-09, kan bli justert) 

Barn 7-12 år                 60 US    NOK 338 

Barn 2-7 år                   20 US    NOK 113 

Barn under 2 år        gratis    

 

Veksling:  ATM på stedet 

Kontaktinformasjon:   John Oftebro           john.oftebro@comcast.net 

                Mobil. 206-819-3075 

        Dale eller Ron Oftebro   doftebro@juno.com 

                           Tel. 805-964-9195 

 

Tilleggsinformasjon 

Oppfordring om frivillige: 

 Vi trenger mange frivillige til å hjelpe til under slektsstevnet. Vær snill å indikere din 

          vilje til å hjelpe oss på noen av de følgende områder: Registreringsskranke, Velkomst, 

 Oversettelse, Tilsyn med barn, Transport, Guider for utflukter, Talent presentasjon, 

 Teknologi, Tilrigging og opprydding før og etter stevnet. 

Oppfordring til presentasjoner: 

 Oftebro immigrasjon og historie med powerpoint slides. 

 Vi leter etter noen som er villige til å presentere deres beretninger om immigrasjonen 

 til Nord-Amerika, herunder kort familie historie, ved bruk av slides. Vær vennlig å gi 

 beskjed  under  oversikt over foreslåtte aktiviteter (Activities survey, proposed). 

Underholdning/Talent- 

 Det vil bli anledning for Oftebroer til å synge, spille instrumenter eller demonstrere 

 andre talenter for å skaffe underholdning i tilknytning til stevneprogrammet. Vær snill 

 å beskrive ditt talent på siden for oversikt over aktiviteter. Talentkomiteen vil komme 

 tilbake til deg for flere detaljer. 

Minneverdige ting: 

            Oftebro familiebok 2004 vil bli å få kjøpt. Vi vil senere gi opplysning om andre ting 

 man kan kjøpe, slik som poloskjorter med Oftebro logo, caps og foto CD’er. 

Oftebro familie-oppskrifter: 

 Send inn din(e) favorittoppskrift(er) til Deborah Oftebro på 

 deborahoftebro@comcast.net for at disse kan bli satt sammen til et oppskriftshefte 

 som kan deles ut. Vennligst utstyr oppskriften med ditt navn, telefonnummer, og/eller 

 e-post adresse. Det kan forekomme flere like oppskrifter, men det er ok. 

 

mailto:john.oftebro@comcast.net
mailto:doftebro@juno.com
mailto:deborahoftebro@comcast.net
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Registreringsskjema, side 1 

 



 

Side 9 

Registreringsskjema, side 2 

                                          Betaling  

  (Vær vennlig å velge enten sjekk eller PayPal) 

 Hvis du betaler med sjekk, pass på at sjekken er i US Dollars til en US Bank. Sjekken 

må kunne utbetales til Oftebro Reunion Fund og bli sendt i posten til:  

Oftebro Reunion  

c/o Dale Oftebro  

5395 Queen Ann Lane  

Santa Barbara CA 93111-1121 

 Hvis du betaler med PayPal, må du først ha en PayPal konto. Det koster ikke noe å 

etablere en slik konto.  

Instruksjon for hvordan du bruker PayPal for å betale North American Oftebro 

Reunion avgifter 

1. Logg på PayPal.com  

2. Logg på din PayPal konto   

            a. Hvis du ikke har en PayPal konto, foreslår vi at du oppretter en Personlig 

    konto 

       b. Hvis du har en slik konto, logg deg på den. 

3. Velg Send Penger 

4. I "Til-rubrikken" legg inn denne e-mail adressen:  

                       Oftebro-Reunion@cox.net 

5. I rubrikken for ”beløp” legg inn det beløp i United States Dollars (USD) du skal 

sende. 

6. I neste rubrikk velg Personlige betalinger 

7. Velg så Skyldig betaling 

8. Så vil vi be om at du krysser av i Jeg vil betale gebyret – boksen (ca 3 %), slik at 

stevnet kan motta din innbetaling uavkortet. 

9. Følg så resten av PayPal instruksjonen for å fullføre transaksjonen. 

10. Betalingen vil nå bli overført automatisk fra din konto til Oftebro Reunion PayPal 

konto, og en e-mail-beskjed blir sendt oss for å opplyse om betalingen. Vi vil så 

overføre pengene fra vår konto til vår ”Oftebro Reunion fund checking account” og 

underrette deg  pr. e-mail om at transaksjonen er fullført.  

 

Merk: Innbyggere i USA kan bruke PayPal muligheten ved å registrere sitt bankkonto 

nummer hos PayPal, og slipper da avgiften. 

 

Underskrevet __________________________   Dato  ___________________ 

mailto:Oftebro-Reunion@cox.net
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Registreringsskjema side 3 

 

 



Side 11 

Vær vennlig å registrere dere så snart som mulig, og ikke senere enn 15. jan 2010. Send 

alle utfylte registreringsskjema sammen med betalingen (eller bruk PayPal) enten som 

post eller som e-post. 

 Send utfylte skjema til: 

                   Oftebro Reunion   

                  c/o Dale Oftebro   

             5395 Queen Ann Lane                    

  Santa Barbara  CA 93111-1121 

 eller  

 Send utfylte skjema som e-post til doftebro@juno.com  

 

 

Vi ser frem til å møte dere i Pleasanton, California, USA, 22.-25. juli på 

 

                   NORTH AMERICAN  

         OFTEBRO FAMILY REUNION 

  

 

 

mailto:doftebro@juno.com

