
Hei all Krem-ungdom 2017! 
 

Det ser ut til at vi nå blir over 50 stykker med ledere!  

– Og det er fantastisk bra!  

 

Betaling:  
Dette blir ordnet fra hovedkontoret. De fleste av dere har antakelig krysset av på 

å få tilsendt giro i etterkant.  

 

Transport til Øygårdsdalen i Grimstad: 

Fra Kristiansand: 18.05 - 18.55. Retur: 15.50 - 16.45. 

Fra Arendal: 18.15 – 18.51. Retur: 15.58 - 16.35. 

Fra Stavanger: Tog 15.33 – 18.46, buss 19.05 - 19.55.  

Retur med Lavprisekspressen 15.45 - 21.00. (Husk å bestille på forhånd.) 

 

Værmelding: Strålende!  
Men det kan bli kaldt på kveldene, så ta med godt med tøy :-)  

 

Overnatting:  
En av de viktigste grunnene til den lave prisen, er at vi overnatter under to store 

presenninger. Neida, vi skal ikke overnatte ute, men inne på madrasser i deilige 

passe varme rom med tilgang på alt dere kan tenke dere av doer og dusjer.  

 

Pakkeliste. 

Sovepose, Såpe/shampo, Tannbørste, Tannkrem, Kam/børste, Håndkle, 

Vaskeklut, Skrivesaker og bibel, Tøy til å bevege seg i ute på gresset og inne i 

hallen. Innegymsko. Badetøy for de absolutt tøffeste. Genser(e) Langbukse 

(skift). T-skjorte. Undertøy. Sokker. Musikkinstrument (hvis du vil). Siden 

uteskoene kan bli våte, kan det være lurt med to par….. 

 

Er det noe dere lurer på, er det bare å ringe meg på tlf: 48148852 

Gleder oss til å se dere alle! 

Guds fred! 

Tønnes Chr. Due-Tønnessen 

 

 

Program:  

Vil se omtrent slik ut: 

Fredag:  
Aktivitet i gymsal for dem som kommer tidlig.  
19.30 – 20.00: Kveldsmat.  
20.05: Start på leiren.  



* Ønske velkommen  
* praktisk info  
* dele i grupper  
* bli kjent-leker.  
* Fredrik Big Guy forteller sin historie. (Om kampen for å være god nok, og om 
hvordan Gud har noe som andre ikke har.)  
* Gruppesamtale.  
* lovsang  
* Bønnestasjoner/lovsang.   
22.15: Marshmallows og snadder rundt bålet med utsikt over havet. Lovsang og 
kakao med krem. 
00.30: Ro i leiren.  
 
Lørdag:  
09.30: Morgenbønn, lovsang, ord for dagen, PT.  
10.00: Frokost med stilletid, bare vakker lovsang/instrumental fra høytalere.  
10.30: "Forbruk og miljø - Jesu hjertesak i dag?" 

11.15: Pause. Fruktfat.  
11.25: Valgfritt seminar. "Tro og tvil" eller "inproteater med humor".  
12.10: Pause. Fruktfat.  
12.20: Den store gruppekonkurransen.  
13.15: Valgfritt: Seminar eller fritid. Workshop om trosforsvar.  
14.30: Middag.  
15.30: Organisert tilbud om aktivitet med bevegelse av ymse slag. Frisbeegolf, 
idrettshall, m.m.. 
17.30: Fruktfat.  
18.00: ”Lagsakademi”. 
Velg 2 av 4 stasjoner som handler om Laget.  

(Leker, Lure grep, Formidling, Bønn.) 

19:00: Kveldsmat.  
20.15: Drama med et viktig budskap.  
Gruppene skal lage et drama med kristent innhold, humor eller dybde.  

21.15: Pause.  
21.30: Kveldssamling.  
Informasjon om de neste leirene + "Gi Selv".  

Fremføring av dramaene med lovsang mellom.  
Jon Haaversen forteller fra sitt liv.  
Vitnesbyrd med invitasjon til forbønn.  
Lovsang og forbønn.  



23.00: Bålet tennes på og kakao varmes opp.  
00.30: Finne soveposen.  
01.00: Ro og fred.  
 
Søndag:  
09.30: Morgenbønn, lovsang, ord for dagen, PT.   
10.00: Frokost.  
10.30: "Hvordan snakke om tro med mennesker som ikke tror?"   
11.15: Pause. Fruktfat.  
11.25: Valgfritt seminar. "Bibelkunnskap med kahoot" eller "Linkledet i Torino".   
12.10: Fritid med diverse aktiviteter. 
13.15: Gruppesamling. Bønn og oppmuntringer. Tønnes Chr.  
13.55: Avslutning med lovsang, dele en ting fra hver av gruppene, bønn og 
velsignelse.  
14.30: Middag.  
15.00: Leiren er ferdig.  
 

 

 


