Velkommen til Spirekraft 2021
Menigheten Spiren inviterer til
sommerleir på Oven i Råde kommune
i Østfold lørdag 10. til torsdag 15. juli
2021.
Helt siden 2012 har sommerleiren vært et av
årets høydepunkt for barn og voksne i Spiren.
Noe av det som er ekstra fint, er å få tid sam
men med gjester også fra andre byer og land.
I år har vi mye ledig kapasitet til norske del
takere, fordi vi ikke har så mange deltakere fra
utlandet som vanlig.
Som i 2020 blir det noen tilpasninger av
leirprogrammet og måltider pga. korona
pandemien. Flere opplysninger om dette kom
mer til påmeldte.
Vi ser fram til seks rike dager med under
visning og inspirasjon fra Guds ord morgen
og kveld. Det blir satt av god tid til sang, bønn

og vitnesbyrd i de fleste møtene. Du trenger
ikke komme bare for å høre, men for å delta til
velsignelse for de andre.
Vi har også god tid til fellesskap, aktiviteteter
og avkobling utenom møtene. Oven leir ligger i
et naturskjønt område, med gangavstand til to
fine badestrender. Det er god plass til volleyball
og andre sportsaktiviteter innenfor leirområdet.
Det blir egne barnemøter ca. 1 time ut i for
middagsmøtene og kveldssamlinger for store
barn, tenåringer og unge voksne på stranden.
Vi spiser alle måltider i fellesskap.
Forkynnelsen i møtene vil være med Tormod
Evensen, Conrad Myrland (begge eldste i Spi
ren), Bjørn David Bratlie, Stig Skarstein, Daniel
Grotke med flere. Se stevnetema og oversikt
over foreløpig møteplan på neste side.
Vi gleder oss allerede, og har spente
forventninger til hva Gud vil gjøre! Vær rask
med påmelding og hjertelig velkommen!

TEMA:

Fordi Jesus elsket oss først
Foreløpig program

Lørdag 10. juli
16.30 Middag
19.00 Møte: Tormod Evensen
			 Fordi Jesus elsket oss først
Søndag 11. juli
10.00 Møte med dåp
			
og barnevelsignelse
			
Tale: Bjørn David Bratlie
			 Jesus Kristus - veien, sannheten, livet
			

14.30

18.30
			

Leker for barn og voksne
Møte: Conrad Myrland
Forsonet ved Hans Sønns død

Mandag 12. juli
10.00 Søstresamling og
			
barnemøte og aktiviteter
			
med pappaer
18.30 Møte: Daniel Grotke
Tirsdag 13. juli
10.00 Brødresamling og
			
barnemøte og aktiviteter
			
med mammaer
18.30 Møte: Conrad Myrland
			 Så dere kan bli hellige

Ondag 14. juli
10.00 Møte: Stig Skarstein
			 Fra larve til sommerfugl 			

18.30
			
			

en kjærlighet som forvandler

Møte og brødsbrytelse:
Tormod Evensen

Perfekt kjærlighet kaster ut frykt

Torsdag 15. juli
10.00 Vitnemøte
13.00

Avskjedslunsj

Det blir bønnemøter 15 min før fellesmøtene.
I flere av møtene vil det bli tid for andre å dele
Guds ord, en sang eller vitnesbyrd.
Det blir minst én strandsamling for
tenåringer og unge voksne (værforbehold).
Andakt med Ruben Schytt.
Barnemøter ca 1 time ut i morgenmøtene.

Faste tider for måltider
08.30-09.30
13.00-14.00
17.00-18.00
ca 21.00

Frokost
Lunsj
Middag
Kveldsmåltid

Viktig info før du kommer!
Betaling

HUSKELISTE

Vi ber alle som har mulighet om å betale på
forhånd. Følgende priser dekker overnatting og
alle måltider.

Husk å ta med...

OVERNATTING I INTERNATET
			Per døgn
Voksne		
350,-		
Tenåring/student
300,-		
Barn 3-12		
150,-		
Småbarn 0-2
Gratis		

Hele stevnet
1700,1400,700,Gratis

SENGETØY. De som skal bo i internatbygnin
gen må ta med dynetrekk, putetrekk og laken.
Madrasser, dyner og pute ligger klar på rom
mene.
KAKE. Dersom du har anledning til å ta med
en kake, vil vi være takknemlige for det. Vi vil
selge kakestykker på kveldstid. Inntekten går til
hjelpearbeid blant fattige kristne i Kambodsja.

OVERNATTING I TELT/ CAMPINGVOGN

BIBEL. Du vil få bruk for den på hvert møte.

			Per døgn
Voksne		
250,-		
Tenåring/student
200,-		
Barn 3-12		
100,-		
Småbarn 0-2
Gratis		

INSTRUMENTER. Dersom du vil spille på eller
utenom møter.

Hele stevnet
1150,900,400,Gratis

Betaling for konferansen eller frivillige bidrag
for å dekke utgiftene kan sette inn på
Spirens driftskonto 0539.63.48545
Stevnet er åpent for alle, også dem som ikke
har anledning til å betale full pris.

Påmelding
Send din påmelding så snart som mulig
til Conrad Myrland,
mob. 950 81 882 eller info@spiren.org.
For overnatting i internatbygget er det “først til
mølla”.

BADETØY. Det er flotte sandstrender like i
nærheten.
SPORTSTØY. Det blir god tid til volleyball og
fotball etc.
+ alt du ellers får bruk for på en sommerleir.

Spesialmat?
Spirens frivillige kjøkkenhjelpere har ikke mu
lighet til å ta hensyn til alle med allergier eller
spesielle behov for mat. Derfor må alle med
spesielle behov besørge sin egen mat.

Kjøreveiledning
Se kart og kjøreveiledning på neste side.

Spiren er en uavhengig kristen lokalmenighet som samles til
møter på Konnerud, Thorrudgata 8 (lokalene til Betel).
Vi er flere familier og enkeltpersoner, i alle aldre, fra flere ulike
land, som sammen ønsker å tilbe og tjene Gud.
Ta gjerne kontakt med oss!
Per Baltzersen
mob. 90 88 86 03 per@frankkristiansen.no
Conrad Myrland mob. 95 08 18 82 conrad@myrland.com
Tormod Evensen mob. 95 87 30 26 toormood@hotmail.com

KONNERUD

Ovenleiren
Spirekraft-uken blir avholdt på Ovenleiren, som
ligger ytterst på Ovenhalvøya i Råde kommune
i Østfold.
Ovenleiren er et moderne leirsted med et
hovedbygg på 2200 kvadratmeter. Bygget ble
tatt i bruk til sommerleirer for første gang
sommeren 2012. Stedet ligger kun 76 km fra
Oslo sentrum.
Hovedbygget har en lys og praktisk møtesal
med plass til flere hundre personer.
I kjelleren er det et flott storkjøkken, en stor
spisesal og garderobeanlegg.
Også internatbygget er nytt, med lyse, fine
rom.
Kjøreveiledning: Søk i digitalt kart på Oven
veien, Rygge, og kjør nesten til endes av
veien, ytterst på halvøya.

Overnatting
- 16 soverom med 4 og 5 sengeplasser.
- Sovesaler.
- Campingvogn, telt etc.

