
 

 

Velkommen til ledersamling! 

Kjære alle sammen! 

Endelig kan vi invitere til ledersamling med tema Trygg Oppvekst. 

Tid: 10.-12.12. Ankomst fra kl. 17 fredag, vi avslutter med lunsj kl. 12 søndag. 

Vi legger opp til en hyggelig og lærerik helg på Gulsrud Leirsted ved Vikersund, ca. en times 

kjøring fra Oslo. 

Hugo og Rune vil introdusere grunntankene i Trygg Oppvekst og lede gruppearbeid. Det vil 

bli lagt vekt på samtaler og refleksjon rundt temaer som tas opp i Trygg Oppvekst-gruppene. 

Aktivitetskonsulent Mari vil introdusere Trygg! Dette er LNUs satsing for å støtte 

medlemsorganisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere uønsket seksuell 

overskridende adferd, trakassering og overgrep. 

Det vil selvsagt også bli tid til litt avslapping, lek og førjulshygge. 

 

                               

 

 

Rommene, reisen, priser 

Vi dekker opphold og reise for én person fra hvert lokallag. Hvis det er flere fra ett lokallag 

som ønsker å delta, er dere hjertelig velkomne, mot 700 kroner i egenandel.  

Reisekostnader dekkes etterskuddsvis for én person pr. lokallag. 

Privatbil: kjøregodtgjørelse 3,50 kr. pr. km. og bompenger, bruk f.eks. Nafs ruteplanlegger. 

Vi dekker ikke passasjerkostnad.   

https://reiseplanlegger.naf.no/?gclid=EAIaIQobChMIm-

Gl3d7E8wIVuwWiAx1A3g9kEAAYASAAEgJYyvD_BwE 

Offentlig kommunikasjon: Dekkes etterskuddsvis mot kvittering. 

 

 

https://reiseplanlegger.naf.no/?gclid=EAIaIQobChMIm-Gl3d7E8wIVuwWiAx1A3g9kEAAYASAAEgJYyvD_BwE
https://reiseplanlegger.naf.no/?gclid=EAIaIQobChMIm-Gl3d7E8wIVuwWiAx1A3g9kEAAYASAAEgJYyvD_BwE


Finn frem til Gulsrud leirsted 

Adresse: Gulsrudveien 20, 3370 Vikersund 

På vinterføre anbefales riksvei 350 til Vikersund, enten man kommer via Hønefoss eller via Drammen 

og Hokksund,  og derfra 283 videre til Gulsrud. 

Det går buss fra Drammen til Vikersund. Vi kan ordne med henting fra Vikersund bussterminal.  

Sjekk ruter her: https://www.brakar.no/rutetider-fra-21-august/ 

Hvis noen ønsker skyss og/eller hjelp til å finne noen å sitte på med, ta kontakt med oss, vi finner ut 

av det, alle skal med! 

 

Problemer/spørsmål ? e-post til juba@juba.org eller ring Eli: 900 44 362 eller Mari: 472 93 908 

 

Rommene: 

Leirstedet har hovedhus med 16 soverom, alle flersengsrom med felles toalett og dusj. I tillegg er det 

én hytte med 5 soverom, alle med 4 senger samt én hytte med 8 soverom.  

Det er felles dusjer og toalett i hyttene. Det finnes og en leilighet med 4 soverom der 2 av rommene 

har dobbeltseng og 2 soverom har en køyeseng.  

Ta med:  

Godt humør og åpent sinn!  

Håndkle 

Dyne og pute er på rommene, trekk og laken kan leies eller medbringes. Meld ønsker i 

påmeldingsskjemaet.  

 

Vi gleder oss! 

Velkommen skal dere være! 

Hilsen 

Styret, Mari & Eli 

 

https://www.brakar.no/rutetider-fra-21-august/


PÅMELDING: 

 

Navn: 

Telefonnummer: 

Epost: 

Lokallag:  

Ekstra deltaker(e) – navn, tlfnr og epost: 

 

 

 

Mathensyn/Allergier: 

 

 

Leie av sengetøy:       JA          NEI 

 

 

 


