
”hudøy er nok
verdens beste sted! 
man får nye venner 
og minner for livet!
Sitat fra en av 
Jentene på Hudøy

2017

Endelig

sommer-

ferie!

”Vil bare si at min datter er SUPERfornøyd med 
oppholdet på Hudøy. De voksne, maten, nye venner, 
aktivitetene. Når hun kom hjem sa hun: Pappa, hvis 
jeg må velge mellom å dra til syden eller Hudøy 

neste år, så velger jeg Hudøy!
Sitat fra en Pappa

”Dere gjør en FANTASTISK jobb - og vi fikk hjem et 
barn som hadde vokst MASSE på 12 dager - både

inni og utenpå. Han hadde til og med ”kyssa litt”. 
Kan ikke bli bedre sommerferie enn det!

Sitat fra en pappa

Bli med til den magiske
sommerøya hudøy!
Liker du sol, bading, diskotek, fotball, grilling, krabbefi ske, 
tegning, skattejakt, spøkelseshistorier, seilturer og samtidig 
ikke er redd for å få MASSE nye venner?

Da er saken klar. Meld deg på Camp Hudøy! Vi tar deg med til barnas 
egen paradisøy i Oslofjorden og sørger for at du får det gøy fra morgen 
til kveld! Du kan ta med deg en venn eller du kan komme alene, for du 
kommer garantert til å få nye venner. For her møter du gutter og jenter 
fra hele Oslo, og dere har allerede en ting til felles når dere møtes; dere 
er på Hudøy - OG DERE HAR DET HELT MAGISK!

Sees!

”Dette er et veldig bra opplegg 
for ungene. Det beste er at de 

må være uten sosiale medier, og 
bare være sammen med andre.

Sitat fra en mamma

”Camp Hudøy er fantastisk. Uten 
dette tilbudet hadde hjemme-

ferien blitt lang.
Sitat fra en pappa

”dere har gitt henne 
minner for livet. Takk!

Sitat fra en fornøyd mamma

Har duhørt om..Daumannsbukta, Sydspissen,
Kjærlighetsstien, Brattfjell, Kaptein Kroks 

Øy, Lagunen, Elsebukta, Pansergrevlingen, 

Manfred, Okseknuten, Det Hule Treet,
Den Grønne Mannen eller kanskje
historien om Steeeeeveeee...? Bli 

med på Hudøy og opplev alt sammen du også!

Når er camp Hudøy?
12-dagers leir for de som går ut av 4. - 7. trinn:
Periode Fra  Til  Dager
1 26/6 mandag 7/7 fredag 12
2 12/7 onsdag 23/7 søndag 12
3 31/7 mandag 11/8 fredag 12

5-dagers leir for de som går ut av 2. - 3. trinn:
Periode Fra  Til  Dager
4 12/7 onsdag 16/7 søndag 5
5 19/7 onsdag 23/7 søndag 5
6 31/7 mandag 4/8 fredag 5
7 7/8 mandag 11/8 fredag 5

Pris
Makspris for 12-dagers opphold er 4 690 kroner. 
Makspris for 5-dagers opphold er 2 345 kroner.
Prisen er inntektsregulert. Alt er inkludert i 
prisen, også transport mellom Oslo og Hudøy. Se 
fullstendig prisoversikt på www.camphudøy.no

Meld deg på i dag!
Søknadsskjema fi nner du på www.camphudøy.no
Påmeldingsfrist er 17. mars 2017
Tilbakemelding i løpet av uke 14. Vi har lodd-
trekning på plassene og det er derfor ikke ”første-
mann-til-mølla” som gjelder.

Kontakt
Stiftelsen Hudøy, Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon 22 36 55 23 / 22 36 55 07
fi rmapost@hudoy.no

Se mer på www.camphudøy.no

 facebook.com/camphudoy

 hudoy_offi  siell

Hjem fra Hudøy med sekken full av 
opplevelser og nye vennskapsbånd
Hvorfor ikke la barna reise på sommerleir til idylliske 
Hudøy i Oslofjorden mens du jobber denne sommeren? Her 
kan de bade, spille fotball, fi ske krabber, leke i skogen, dra 
på stormtur, lese bøker og få hjemmelaget mat. Over 425 
barn i alderen 8-13 år koser seg på Hudøy samtidig og bor 
på øyas 11 forskjellige leirsteder.
Med ønske om en uforglemmelig sommer reiser barna hjem 
med sekken full av opplevelser og nye vennskapsbånd.

Erfarne ledere
Vårt formål er å skape gode sommerminner for barn og 
unge i trygge omgivelser. Vi har dyktige og engasjerte 
medarbeidere som vi rekrutterer fra høgskoler og universi-
teter i Norge. Før barna kommer får ansatte førstehjelp og 
sikkerhetsopplæring av ledelsen og helsetjenesten på øya. 
Tilsammen arbeider over 120 mennesker for å skape en 
ferie barna aldri vil glemme.

”Det er ingen jobb i verden som er bedre enn å være med 
på å skape gode ferieminner for barn ved at de skal få lov 
å være barn igjen!”.

Et tilbud for alle Oslo-elever fra 
2. - 7. trinn
Camp Hudøy er drevet av Stiftelsen Hudøy – et samarbeid 
mellom Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Tilbudet er 
rettet mot alle elever på 2.-7.-trinn i Oslo-skolen. I løpet av 
sesongen er 1 390 barn på Hudøy.
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6 31/7 mandag 4/8 fredag 5
7 7/8 mandag 11/8 fredag 5

Pris
Makspris for 12-dagers opphold er 4 690 kroner. 
Makspris for 5-dagers opphold er 2 345 kroner.
Prisen er inntektsregulert. Alt er inkludert i 
prisen, også transport mellom Oslo og Hudøy. Se 
fullstendig prisoversikt på www.camphudøy.no

Meld deg på i dag!
Søknadsskjema fi nner du på www.camphudøy.no
Påmeldingsfrist er 17. mars 2017
Tilbakemelding i løpet av uke 14. Vi har lodd-
trekning på plassene og det er derfor ikke ”første-
mann-til-mølla” som gjelder.

Kontakt
Stiftelsen Hudøy, Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon 22 36 55 23 / 22 36 55 07
fi rmapost@hudoy.no

Se mer på www.camphudøy.no

 facebook.com/camphudoy
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Hjem fra Hudøy med sekken full av 
opplevelser og nye vennskapsbånd
Hvorfor ikke la barna reise på sommerleir til idylliske 
Hudøy i Oslofjorden mens du jobber denne sommeren? Her 
kan de bade, spille fotball, fi ske krabber, leke i skogen, dra 
på stormtur, lese bøker og få hjemmelaget mat. Over 425 
barn i alderen 8-13 år koser seg på Hudøy samtidig og bor 
på øyas 11 forskjellige leirsteder.
Med ønske om en uforglemmelig sommer reiser barna hjem 
med sekken full av opplevelser og nye vennskapsbånd.

Erfarne ledere
Vårt formål er å skape gode sommerminner for barn og 
unge i trygge omgivelser. Vi har dyktige og engasjerte 
medarbeidere som vi rekrutterer fra høgskoler og universi-
teter i Norge. Før barna kommer får ansatte førstehjelp og 
sikkerhetsopplæring av ledelsen og helsetjenesten på øya. 
Tilsammen arbeider over 120 mennesker for å skape en 
ferie barna aldri vil glemme.

”Det er ingen jobb i verden som er bedre enn å være med 
på å skape gode ferieminner for barn ved at de skal få lov 
å være barn igjen!”.

Et tilbud for alle Oslo-elever fra 
2. - 7. trinn
Camp Hudøy er drevet av Stiftelsen Hudøy – et samarbeid 
mellom Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Tilbudet er 
rettet mot alle elever på 2.-7.-trinn i Oslo-skolen. I løpet av 
sesongen er 1 390 barn på Hudøy.
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”hudøy er nok
verdens beste sted! 
man får nye venner 
og minner for livet!
Sitat fra en av 
Jentene på Hudøy2017

Endelig

sommer-

ferie!

”Vil bare si at min datter er SUPERfornøyd med 
oppholdet på Hudøy. De voksne, maten, nye venner, 
aktivitetene. Når hun kom hjem sa hun: Pappa, hvis 
jeg må velge mellom å dra til syden eller Hudøy 

neste år, så velger jeg Hudøy!
Sitat fra en Pappa

”Dere gjør en FANTASTISK jobb - og vi fikk hjem et 
barn som hadde vokst MASSE på 12 dager - både

inni og utenpå. Han hadde til og med ”kyssa litt”. 
Kan ikke bli bedre sommerferie enn det!

Sitat fra en pappa

Bli med til den magiske
sommerøya hudøy!
Liker du sol, bading, diskotek, fotball, grilling, krabbefi ske, 
tegning, skattejakt, spøkelseshistorier, seilturer og samtidig 
ikke er redd for å få MASSE nye venner?

Da er saken klar. Meld deg på Camp Hudøy! Vi tar deg med til barnas 
egen paradisøy i Oslofjorden og sørger for at du får det gøy fra morgen 
til kveld! Du kan ta med deg en venn eller du kan komme alene, for du 
kommer garantert til å få nye venner. For her møter du gutter og jenter 
fra hele Oslo, og dere har allerede en ting til felles når dere møtes; dere 
er på Hudøy - OG DERE HAR DET HELT MAGISK!

Sees!

”Dette er et veldig bra opplegg 
for ungene. Det beste er at de 

må være uten sosiale medier, og 
bare være sammen med andre.

Sitat fra en mamma

”Camp Hudøy er fantastisk. Uten 
dette tilbudet hadde hjemme-

ferien blitt lang.
Sitat fra en pappa

”dere har gitt henne 
minner for livet. Takk!

Sitat fra en fornøyd mamma

Har du hørt om.. Daumannsbukta, Sydspissen,
Kjærlighetsstien, Brattfjell, Kaptein Kroks 

Øy, Lagunen, Elsebukta, Pansergrevlingen, 

Manfred, Okseknuten, Det Hule Treet,
Den Grønne Mannen eller kanskje
historien om Steeeeeveeee...? Bli 

med på Hudøy og opplev alt sammen du også!
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12-dagers leir for de som går ut av 4. - 7. trinn:
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