
Til foreldre og foresatte: 

Hvis barnet deres blir sykt i løpet av helgen MÅ 

dere ha mulighet for å hente, eller at dere har 

noen i beredskap som kan hente for dere.  

 

Dersom dere ønsker forbehold mot at bilder tatt 

på leiren kan brukes (F.eks i Utsyn), ber vi dere 

gi beskjed om dette ved påmelding. 

 

Gi beskjed til hovedleder dersom du har spesielt 

behov for hjelp. 

Matallergier MÅ meldes direkte til Holmavatn 

på tlf: 51432500 på dagtid og senest en uke før 

weekenden starter.  

 

Betaling  

Weekenden koster   kr. 815,- 

Giro blir sendt på e-post i etterkant av helga 

Kiosk: maks kr. 100,- for hele helgen 

Dere kan få være med å gi penger til barnas 

misjonsprosjekt. 

(Les mer om prosjektet på superblink.no) 

 

 

PÅMELDING starter 15.4.19 

 

Påmelding skjer via NLM sin nettside: 

nlm.no/leirsorvest. HUSK Å FYLLE INN 

ALL INFO VED PÅMELDING. 

Om du ikke har mulighet for nettpåmelding 

så kan du ringe regionskontoret på tlf:  

51823100, åpent kl.09.00- 15.00 

(hverdager).  

 

NB! 

Ved avmelding senere enn to uker før 

leirens start, trekkes kr. 250,- i gebyr. 

Avmelding må skje via telefon til 

Regionkontoret 51 82 31 00 (09.00-15.00).  

 

Hovedleder for weekenden: 

Jan-Gunnar Haraldseid 

(jan_guna@yahoo.no, 92095551) 
 

 

 

 
  

 
 
 
       
                    
 
        
 
 
                       Region Sør-vest 

 

 

KRASP 
 

24. – 26. Mai 2019 

på Holmavatn 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ALDER: 6.-9. KLASSE 

 

http://www.nlm.no/
mailto:jan_guna@yahoo.no


2018/2019 skoleåret er snart forbi, og for noen er 

dette deres siste KRASP, mens for andre er dette 

bare slutten på det første av 4 år med KRASP. 

  

Vi har hatt et fantastisk år på KRASP dette året. 

Sanger er øvd inn, bibelen er blitt delt, vennskap 

har blitt knyttet og vi har hatt det veldig gøy.  

 

Vi ønsker at også avslutningsleiren blir 

vellykket. For at den skal bli best mulig, håper vi 

at flest mulig av KRASP’erene blir med.  

Det er de som gjør KRASP til et godt sted å være 
☺ 

 

Denne helgen skal vi til Holmavatn. Her er det 

mye spennende å finne på. 

 

På søndagen skal vi delta på generasjonsmøte 

som er en del av regionens årsmøte kl 13:30.  

Møtet er i Klepp Idredsshall. 

NB! Deltakerne må hentes her. 

 

 

Velkommen til KRASP!  

 

 

Hilsen oss i lederstaben! 

PROGRAM: (det kan bli forandringer ☺) 

 

Fredag 

19.00 Innkvartering på Holmavatn 

20.00 Kveldsmat 

21.00 Kveldssamling 

23.00 Inn på rommene… ROOO 

 

Lørdag 

09.00 Vekking 

09.30  Frokost 

10.30  Bibelsamling  

11.30  Øvelser med pause 

14.00  Lunsj 

14.00- 17.30 Aktiviteter 

17.30 Kiosk 

19.00 Lørdagsmiddag 

20.00 Kveldssamling  

21.00 Underholdningskveld 

23.00 Inn på rommene….. ROOO 

 

Søndag 

09.00 Vekking 

09.30 Frokost 

10:30 Rydding og pakking 

11.15 Avreise buss 

12.00 Ankomst Klepp  

12:10 Pizza 

12:45 Lydprøve 

13:30 Generasjonsmøte Klepp Idrettshall 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Pakkeliste: 

 

 

Ta med sovepose/laken/putetrekk eller 

dynetrekk/laken/putetrekk, 

bibel/ nytestamente, skrivesaker, toalettsaker, 

håndkle, klær til å være ute i, 

aktivitetsklær/badetøy. 

Godt humør og sangstemmen din! 

 
  

 

 

 

 

 

 


