
  
Invitasjon til opplevelseshelg på Tromøya utenfor Arendal 8 & 9 juni 2019

"Lystleir & Levende leir – Aktiviteter og lek slik det var på 1700 og 1800 tallet"
Vi i ABM ønsker å invitere til Lystleir & levende leir for historiske avdelinger fra 1700 og 
1800 tallet. Området rundt Hove Gård - Tromøya, passer utmerket både mhp tidsepoken og 
plassen vi trenger til arrangementet.  Vi har reservert Hove Gård med 2 tilhørende barakker 
for helgen 7.-9. juni, slik at tilreisende avdelinger har mulighet for innkvartering til en snill 
pris, hele helgen.
Det er ideelle forhold til leirplass, så vi oppfordrer til å ta med telt og leirutstyr.
Arrangør sørger for bespisning av gjestende avdelinger, fredag kveld, lørdag-søndag 
morgen.
Festen og forbrødring lørdag kveld med matretter fra 1700-tallet, må dekkes av den enkelte.

Bilde under viser området med de reserverte bygningene, 24, 25,27 og 28.
Leir & teltområde vil bli på begge sider av den store «E».

Foreløpig plan: 
Fredag 7 juni. Etablering av leir. Sosialt samvær og kveldsmat. 
Lørdag 8 juni. Levende leir fra kl.10 - 16.  Konkurranser, oppvisninger, spill og eksersis fra 

gjestende avdelinger, samt aktiviteter og lek for barn.
For gjestende avdelinger vil det bli arrangert diverse konkurranser og 
oppvisninger:



- Artillerihistorisk feltløp med kanon – kanontrilling i hinderløype.  
- Fugleskyting konkurranse– Treffe en stor trefugl på en stang.
- Tambourspill og trommespill.
- Evt. det gjestende avdelinger kan stille med av søm, håndtverk, 

oppvisning etc.
(Ønsker noen salgsbod, vennligst ta kontakt.)

Fest og forbrødring på kvelden. 
Søndag 9 juni. Levende leir / avreise for gjestende avdelinger.

Vi har reservert 2 barakker fordelt på 14 stk. 4-sengsrom (kan benyttes som enkel til 
firemannsrom) prisen er satt pr. rom pr. natt.

Pris i barakker, er satt til Nkr. 500,- pr. rom pr. natt (uavhengig fra 1 til 4 personer) inkl. 
måltider.
NB! Innkvartering i eget telt med mulighet for sanitærforhold, og måltider er gratis.

Pris for fest og forbrødring lørdag kveld er Nkr. 200,- pr.person.

Pga reserveringen av Barakkene, må fristen for tilbakemelding/påmelding, innbetaling og 
romfordeling være oss ihende innen 1 mai.:abmilitaire@gmail.com
Innbetaling til konto nr.: 2895.43.69953

Hvis noe er uklart ta gjerne kontakt på telefon 40499276 evt. trinehjerde@hotmail.com

Mvh
Trine Hjerde
Oldermand ABM


