
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb
Sommerleir for barn 2021



Hva og hvorfor

• Fra 2. til 6. august arrangerte Hunn/Gjøvik 
Rotaryklubb en samling for 16 barn mellom 6 
og 11 år for å gi dem noen ferieopplevelser før 
nytt skoleår. 
• Aktivitetene, ledet av klubbmedlemmene, var 
planlagt ut ifra at ungene hadde forskjellig alder 
og forskjellig etnisitet.
• Vi ønsket at de skulle møte forskjellige former 
for friluftsliv, oppleve nye miljø, for eksempel 
en bondegård, og lære å samhandle.
• Hver dag var det også felles måltider.



Gardsbesøk
Vi besøkte Øvre Schonhowd gard ovenfor Skumsjøen. Der fikk vi mate griser, 
kuer og en okse med kalver, og høner med kyllinger. Vi var også i 
grønnsakshagen og lukte.



På Trevatn
Der stilte Odd Magne Lundby hytta si til disposisjon. Vi badet, rodde i båt, 
fisket abbor og prøvde klatreløype i skogen.



Malekurs
Basen vår var Hovdetun vandrerhjem. Der holdt Turid Mellerud malekurs.



På tennisbanen
Per Granerud fra Gjøvik tennisklubb var dyktig instruktør for barna.



I Rambekkvika
Vi fikk låne miljøskolen av Vindingstad barneskole. Odd Thomas Olafsen sammen med 
Redningsselskapets ungdomsavdeling fortalte om båt- og sjøvett. Ungene badet og fikk 
kjøre motorbåt og seilbåt. Bård Marken stilte med vannscooter, og det var spennende.



Fra Oppland Arbeiderblad onsdag 11. august 2021

Sommerleir for barn fra Gjøvik kommune

Gjøvik: Fra 2. til 6. august arrangerte 
Hunn/Gjøvik Rotaryklubb en samling for 
16 barn mellom 6 og 11 år for å gi dem noen 
ferieopplevelser før nytt skoleår begynner.

Aktivitetene, som ble ledet av 
klubbmedlemmene, var nøye planlagt ut 
ifra at ungene hadde forskjellig alder, 
forskjellig etnisk bakgrunn og var bosatt i 
by eller tettbebyggelse i Gjøvik kommune. Vi 
ønsket at de skulle møte forskjellige former 
for friluftsliv, oppleve andre miljøer enn 
by/tettbebyggelse, for eksempel komme i 
kontakt med dyr og landbruk og lære å 
samhandle og motta instruksjoner. Hver 
dag var det også felles måltider.



Vi hadde base på Hovdetun vandrerhjem, 
der Turid Mellerud hadde kurs i maling 
med akrylfarger. På tennisbanene rett 
nedenfor var det tenniskurs, der Per 
Granerud fra Gjøvik tennisklubb var 
instruktør for barna. En dag besøkte vi Øvre 
Schonhowd gard ovenfor Skumsjøen. 
Driverne, Bjørg Margit og Johannes 
Linnerud, tar imot skoleklasser og 
barnehager for at barn skal bli kjent med 
dyr og gårdsstell. Der fikk vi mate griser, 
kuer og en okse med kalver, og høner med 
kyllinger. Vi var også i grønnsakshagen og 
lukte.

En annen dag var vi på Trevatn, der Odd 
Magne Lundby stilte hytta si til 
disposisjon. Vi badet, rodde i båt og fisket 
abbor. 

Vi tilbrakte også en dag i Rambekkvika, 
hvor vi fikk låne miljøskolen av 
Vindingstad barneskole. Redningsselskapet 

Redningsselskapets ungdomsavdeling var 
medhjelpere. Vi var heldige med været, og 
foruten å bade fikk ungene kjøre motorbåt 
og seilbåt. Bård Marken stilte med 
vannscooter, og det var jo spennende.

Samlingen ble avsluttet med en dag i 
Bassengparken med rebusløp, pizza og 
skattejakt.

Tilbakemeldingene fra barna er at de er 
veldig fornøyde. Mest stas var nok 
båtkjøringa på Mjøsa. Flere har spurt om de 
kan bli med neste år allerede.

Foruten å lede samlingen bidro 
klubbmedlemmer med båter, annet utstyr 
og transport. Men vi opplevde også stor 
velvilje fra mange andre, fordi for de fleste 
er det nokså innlysende at et slikt tiltak er 
viktig. I tillegg til Rotarys egne midler har 
Totens Sparebank og Gjøvik kommune 
bidratt. Azets har gitt oss give aways til 



Våre sponsorer

Sommerleiren var mulig å gjennomføre takket 
være støtte fra

• Toten sparebank
• Gjøvik kommune
• Hovdetun vandrehjem
• BUA 
• Røde kors 
• Azets


