
 
 
 
Filippineneklubbens sommertreff 2022 
 
 

Tidspunkt:  30.06 – 03.07 
 
 

Sted:   Oset Høyfjellshotell 
 
 

 
 
 
 

I år trenger vi ikke å krysse fingrene for at treffet kan gjennomføres!       
 
 

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til Filippinenetreff på Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet. 
Mange ankommer allerede torsdag ettermiddag. Det er som i fjor planlagt mountaincart kjøring i 
Hemsedal fredag med påfølgende grilling. 
 
Vi har forhåpentligvis satt opp et spennende program for store og små. 
Dato:    30. juni – 3. juli 

 
Priser fra fredag til søndag: 
 
Voksne   kr 2.450,- 
Barn 15-18 år   kr 1.200,- 
Barn 4-15 år   kr 900,- 
Barn 0-4 år   kr 300,-     
Barn i medbrakt seng  gratis 
 
Prisene gjelder pr. person og inkluderer buffet fredag, frokost, bbq lunsj, buffet lørdag og 
brunch søndag. 
 
Studentrabatt 20 % av voksenpris. 
 
Ekstra døgn voksne   kr 1.050,- (halvpensjon) 
Alle under 18 år   gratis ekstradøgn i rom med foreldre 
 
 
Hotellet tilbyr: 
 
- Hotellet har en stor hyggelig spisesal og serverer deilig mat. 
- Mange aktivitetsmuligheter. Lekerom, ungdomsrom med biljard, bordtennis og div. spill 
- Utendørs lekepark, trampoline, store plenområder.  
- Utleie av tråkkebåter, kanoer, robåter og sykler 
- Innendørs svømmebasseng 

 



 
Påmeldingsfrist 1. juni 2022. Klubben må bekrefte antall til hotellet, så vi ber om at fristen 
overholdes.  
 
Vi oppfordrer nye medlemmer til å melde seg på. Dette er et trivelig familietreff som gjentas år etter 
år. 
 
Påmelding til johnandersouren@gmail.com, spesifiser følgende: 
 
- Fornavn og etternavn på alle deltakere 
- Barnas alder 
- Hvilket barnehjem barnet kommer fra 
- Mobilnummer 
- E-post adresse 
- Evt. ekstra overnatting torsdag til fredag eller søndag til mandag 
- Ungdommen må opplyse hvem de skal dele rom med 
- Spesielle behov 
- Evt. mountaincart, Hemsedal 
 
 
Vi gleder oss til å se dere på Oset! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjerstin Spjøtvoll 
Jon Martin Denstadli 
Trine Lise Høyseth 
Morten Høyseth 
Anne Ouren 
John Ouren 
 

 

 

 

  

mailto:johnandersouren@gmail.com


 

Program for Filippineneklubbens 

sommertreff 2022 
  

 

Torsdag 30. juni 

Kl. 16.00 – 18.00 Innsjekking, fotografering 

Kl. 19.00   Middag 

 

Fredag 01. juli 

Kl. 08.00 – 10.00  Frokost 

Kl. 11.45  Oppmøte mountaincart kjøring i 

Hemsedal, 

https://hemsedal.com/mountain-cart 

Pris kr 500,- pr. pers 

 Fint turområde for de som heller ønsker 

det 

Kl. 13.30 Felles grilling i Hemsedal, ta med grillmat 

 Evt. bading i Fekjanåene fossen på veien 

tilbake til Oset  

Kl. 16.00 – 18.00  Innsjekking, fotografering 

Kl. 19.00 – 20.30  Middagsbuffet 

Kl. 20.45   Velkommen til Sommertreffet v/ styret 

Kl. 21.00  Introduksjon AiE - Adopsjon i endring 

Adopsjon i endring - Ressurssenter for adopterte og deres familier er en stiftelse 

opprettet av Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve 02.03.2021 

etter fem års arbeid med politisk lobbyvirksomhet og utvikling av ulike tilbud for 

adopterte og deres familier. Stiftelsens fokus er særlig på adoptertes interesser 

og at den erfarte adopsjonskompetansen skal få stå i fokus, ivaretas og brukes på 

en god måte. 

Kl. 21.30   "Capture the flag" – bli kjent aktivitet for alle barn og unge 

 

Lørdag 02. juli 

Kl. 08.00 - 10.00  Frokost 

 

 

https://hemsedal.com/mountain-cart


Kl. 10.00 – 11.30 Workshop del I med AiE i Amundsalen 

 "Hvem er du i møte med rasisme" 

 Med utgangspunkt i filmen de tre adopsjonsforeningene har produsert om 

adopterte og rasisme arrangeres en workshop som legger til rette for 

holdningsendring gjennom økt kunnskap på tvers av generasjoner.  

Filmen er finansiert av Bufdir, og formålet er å bevisstgjøre den adoptertes 

nettverk på hvor stor skade og påvirkning fordomsfulle holdninger til 

minoritetsgrupper i samfunnet kan føre til hos adopterte. 

Fri aktivitet: basseng, tråkkebåter, tur i nærmiljøet 

Kl. 12.00  Kampsporttrening 

Kl. 13.00 – 14.30  Grill-lunsj (væravhengig) 

Salg av filippinske varer 

Kl. 15.00 – 16.00  Workshop AiE del II i Amundsalen 

Kl. 16.30 – 17.30  Fotball-turnering for store og små+ 

   Tid for å skifte til kvelds       

Kl. 18.30 – 19.15 «Tilbakereisen – tanker og erfaringer» v/ Daniel og David Fossan 

Kl. 19.15 – 20.30  Middagsbuffet – hotellet lover filippinsk mat 

Kl. 20.30   Fellessamling med utlodding og fotografering (husk å ta med én gave  

pr. familie, pris ca. kr 150,-) 

Ca. kl 22.30  Ungdommens årsmøte 

 

Søndag 03. juli 

Kl. 09.00 – 11.00  Brunsj (utsjekking før 12.00) 

Kl. 10.30   Årsmøte/generalforsamling 

 

 

 

Takk for i år og vel hjem!!       

  

 



Filippineneklubbens sommertreff 2021 
 

 

 

 


