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Flere saker Gå til forsiden

Nå blir Strömstad
grønt

Robert og Heidi 4kk
ferieplanene ødelagt
like før avreise: – Jeg
blir skikkelig
provosert

Politiet: – Folk kan
ikke regne med å få
nødpass

Nå begynner det å
haste for mange.
Denne datoen bør du
sjekke nøye

3 pengetips til en
billigere ferie med
mindre krangling
(Tips 2 er min
favoritt!)

Kommentarer til denne saken

K
A N N O N S E

FAMILIELIV TØNSBERG REISE CAMPING

Hjulene har begynt å rulle for
Tønsbergfamilien: – Veldig
spennende

A N N O N S E

UT PÅ TUR: Tønsbergfamilien på fire har startet campingeventyret i Europa. F.v Oda Christine Olsen, Per Christian Gjettrang og
eldstedatter Maren Emilie (8). Foto: Knut-Erik Lahn

Eventyret har startet for Tønsbergfamilien som skal ta seg gjennom Europa
i campingvogn i ett år.

Av  Tina Sletten Publisert: 03.07.21 19:40 Del

 For abonnenter

TURISTER: Turistattraksjoner høre med når
man er på tur. Her står Maren Emilie (8) og
Emma Viktoria (6) foran verdens største spark
på Tynset. Foto: Privat

– Det føles veldig godt å være i gang. Et år med planlegging og
forberedelser er nå satt "ut i live". Det er veldig spennende og vi
gleder oss til alt vi har i vente, sier Oda Christine Lodding Olsen.

Huset på Husvik er solgt, og familien på fire skal klare seg i campingvogn
på 30 m² i ett år mens de kjører gjennom Europa.

Mamma Oda, pappa Per Christian Gjettrang og døtrene Maren Emilie (8)
og Emma Viktoria (6) Gjettrang har nå begitt seg ut på veien.

– Vi dro fra Furustrand på søndag, og er nå på vei nordover. Vi må
levere hunden vår som ikke skal være med på turen, sier Oda.

Familien har en strihåret dachs kalt Tintin, som nå skal flytte til ny familie i
Tjøtta.

Usikre da deltautbruddet kom

Familien har bodd i campingvognen siden april, så de er allerede godt vant
med hver kvadratmeter. Tiden på Furustrand var en liten generalprøve før
den store reisen sto for tur.

– Vi var litt usikre på om vi måtte utsette da det nye deltautbruddet
kom, men da vi gikk over til trinn tre i gjenåpningsplanen tenkte vi
det gikk !nt å fortsette planleggingen, sier Oda.

Foreløpig kan Oda fortelle at det går kjempebra. I løpet av de siste dagene
har de til og med fått testet nytt utstyr.

– Nå har vi fått satt opp solcellepanel og testet hvor lenge vi klarer oss på
strøm fra bare det.

NATURLIG STRØM: Her tester familien solcellepanelet. Foto: Privat

...og feriefølelsen begynner å snike seg innpå.

– Per Christian og jeg jobbet frem til forrige uke, så vi begynner å
kjenne på feriefølelsen nå, sier hun.

Turen videre

De har allerede vært litt turister på vei til Trondheim.

– Vi så verdens største spark på Tynset, sier Oda og ler.

Etter familien har levert Tintin på Tjøtta skal de reise sørover igjen
mot Danmark.

– Vi forventer å være i Danmark 12.juli.
I slutten juli har vi nok kommet oss til
Tyskland, sier hun.

Instagrampro4l

Familien har opprettet en Instagrambruker (@nor_explor) der de skal dele
opplevelser fra turen. I tillegg har familien en blogg der de skriver mer
detaljert om det som møter dem.

– Vi tar gjerne i mot flere følgere der, sier Oda og humrer.

LES OGSÅ: Barnefamilie selger huset og legger ut på et års eventyr: – Vi vil
vise andre som drømmer om noe tilsvarende at det går an

Les mer om:    

Lik Tønsbergs Blad på Facebook

41 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

LES OGSÅ
Slik skal familien klare seg på
30 m² i ett år: – Det kommer i
hvert fall ikke til å bli krangel
om å vaske badet

A N N O N S E

Familieliv Tønsberg Reise Camping

Se kommentarer

A N N O N S E

Til toppen



Per Christian Gjetrang
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