
Praktisk informasjon Reach the City Oslo  

25.-30. august 2023 

 
Bosted: Vi har leid Oslofjord Folkehøgskole, Stabekk. 
Skolen ligger nær vannet med flotte tur- og joggemulig-
heter langs sjøen.  
På skolen bor og spiser vi, og all undervisningen vil  
finne sted her. Noe av undervisningen vil være på  
engelsk. Vi ønsker at alle deltakerne bor på skolen og 
helst deltar på stevnet fra start til slutt. Skolens kokk 
stiller med god frokost, lunsj og middag. Alle må være 
innstilt på å hjelpe litt på kjøkkenet, med kveldsmat og 
kaffe. Det er fine enkeltrom, dobbeltrom og tremanns-
rom (2 senger pluss en madrass på gulvet) med bad på 
alle rommene.     
 
Pris og påmelding:  
Vi har gjort hva vi kunne for å få til så lav pris som mulig. OAC sponser 
hver deltaker med rundt 200 kr. som er trukket fra i prisen nedenfor. Hvis 
du ikke har mulighet til å betale hele avgiften, oppfordrer vi deg til å  
spørre menigheten din om de kan sponse noe av avgiften.   
(100 kr. rabatt ved innbetaling før 1. juni. 250 kr. rabatt 
ved å invitere med en ny deltaker!)  
Påmelding skjer ved innbetaling av kursavgiften på  
kontonr: 9230 20 02179 eller på Vipps-nr: 584616 og 
på mail: oac@oac.no. Husk å merke innbetalingen med 
RTC/navnet ditt og rom type.  
Enkeltrom og dobbeltrom: 4400 kr. per person (4300 
kr. før juni). Tremannsrom: 3300 kr. (3200 kr. før juni) 
Begrenset antall plasser! (Maks 40 personer)  
Oppgi evt. matallergi ved påmelding.  
 
Team: Alle må være innstilt på å samarbeide i team! Dersom vi vurderer at en deltaker 
ikke fungerer i teamet, kan det resultere i at deltakeren må avslutte stevnet.   
 

Ta med: Bibel, badetøy, håndkle og godt humør:-)   

 

Finn veien: Oslofjord Folkehøgskole, Michelets vei 55, 1368 Stabekk  

Buss 160 RYKKIN går fra Oslo hvert 15. minutt, og tar bare ti-tolv minutter fra Oslo sentrum. 

Gå av på holdeplass Kveldsroveien, gå gangbro over E-18 og ned til skolen.   

 

Spørsmål eller annet, kontakt Hartvig Kloster: hartvig@oac.no, tlf: 906 63 980.  

Se også www.oac.no og facebook.com/OACNorway. 

 

Dette blir midt i gata!  


