
Tilrettelagt leir (ALF-leir) 

 
Vi har i Grenlandsområdet arrangert ALF-leir i over 20 år. Leiren har vært holdt på Oksøya 

leirsted i Eidangerfjorden som Normisjon driver. Leiren blir drevet i samarbeid med 

Normisjon / Acta i regionen. 

 

Det lages en egen brosjyre til leiren, samt at den tas med i Normisjons store leirbrosjyre. Alf-

leirbrosjyren deles ut på den tilrettelagte Alf-klubben i Porsgrunn og sendes kulturkontor i 

Telemark, samt Acta og Alf-klubben i omliggende fylker. 

 

Vi har lagt opp til at de fleste kan reise uten ledsager, hvis de klarer det meste selv av stell og 

lignende. Vi har bistått med medisiner etc. Noen av deltagerne ønsker å ha med seg en 

ledsager eller noen fra familien og det syns vi bare er kjempeflott. Ledsager er med gratis. 

Prisen på leiren er ellers holdt lav. 

 

Lederne på leiren er ikke «fagfolk», men mennesker som ønsker å lage en fin helg for 

deltagerne. Mange både av deltakere og ledere vil kjenne hverandre fra Alf-klubben. 

 

Samlingene våre er veldig lik samlingene vi har på vår ALF-klubb, som består av sang, lek og 

forkynnelse. Vi bruker til sangene vår egenproduserte playback. Til noen av samlingene får vi 

besøk utenfra og det er alltid populært. 

 

Vi prøver å tilrettelegge aktivitetene etter den enkelte. Noen ting gjør vi så klart sammen, 

mens noe er lagt opp til at 1-3 er sammen om en aktivitet. Av aktiviteter så kan vi nevne: 

Fisking, bading, fotball, volleyball, boccia, ulike spill og noen ganger baking. Ellers så går 

mye tid med til kos og prat rundt kiosken. 

 

På lørdagen har vi de siste årene lagt opp til en felles båttur på formiddagen og en 

aktivitetsløype/ ALF-tivoli på ettermiddagen, der vi sammen har ulike poster som 

svampkasting, flaskebowling, kubb, etc. 

 

Vi bruker god tid på måltider, og vi har samling både på formiddagen og på kvelden. 

 

Leiren blir avsluttet søndag ettermiddag. På søndagen så er det en åpen dag på leirstedet med 

inviterte gjester og familie. Her deltar leiren aktivt både i program og praktiske oppgaver 

 

ALF leiren er enkel i sin form, men er til stor glede. Her kan en bruke det populære slagordet 

«det enkle er ofte det beste». 

 

Jarle Storebø – Porsgrunn Normisjon/Alf-klubben i Porsgrunn 

 


