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Deltakerbrev - CAMP 20+
VELKOMMEN – OG GRATULERER!
Først og fremst: Gratulerer så mye med plass på sommerens mest eksklusive og etterlengtede 
KRIK-leir. Etter en rar og annerledes vår der hele leirsommeren ble avlyst er det nå en STOR glede 
å kunne invitere til historiens første Camp 20+ på Bibelskolen i Grimstad! Vi var aldri i tvil om at vi 
ville kaste oss rundt å lage leir DERSOM det skulle åpne seg en mulighet, og heldigvis for oss – og 
deg – kan vi nå ta i mot 200 gira KRIKere til et realt reunion. Vi gleder oss til å ta nettopp deg i mot 
– selvfølgelig på 1 meters avstand!

LITT OM DAGENE
Camp 20+ arrangeres på Bibelskolen i Grimstad fra torsdag 6. – søndag 9. august. Registreringen 
begynner kl. 16.00 på torsdagen før det blir grilling kl. 18.00 og kveldsmøte kl. 20.00. Leiren er 
ferdig ca. kl. 15.00 på søndagen når beach- og fotballturneringene er ferdigspilt og nistepakken 
er ferdig spist. På Camp 20+ legger vi opp til en god blanding av aktive og avslappende dager. 
Målet er at leirdagene skal preges av en god dose frihet og fleksibilitet, at du skal få påfyll både 
åndelig, fysisk og sosialt, og at du som deltaker kan være med på å skape både stemninga og 
programmet. Gled deg til en langhelg fylt til randen av fine folk, chill og spill, lekne og tøffe 
aktiviteter, spennende seminarer, morgen- og kveldsmøter med Jesus i sentrum – og sist men ikke 
minst: bøttevis av gjensynsglede!
Se www.krik.no/camp20 for komplett program for helga.

DETTE ER INKLUDERT I LEIRAVGIFTEN
Ved påmelding betalte du en leiravgift som inkluderer alt av program (måltider: frokost, niste, 
middag, møter og drop-in-aktiviteter). Leiravgiften inkluderer derimot ikke overnatting og betales 
ved ankomst på BiG. MERK: Booking av rom gjøres i direkte kontakt med BiG til 
booking@bigevent.no. Førstemann til mølla ved bestilling av rom. Se www.krik.no/camp20 for 
priser og overnattingsalternativer. Dersom du skal bo i telt/vogn/bobil/hengekøye trenger du ikke 
å melde inn dette på forhånd, men du oppgir og betaler for dette ved ankomst. Merk: Dersom du 
ved påmelding valgte én eller flere aktiviteter som koster ekstra (se aktivitetsoversikten) betaler 
du for også dette på BiG. Transportutgifter til/fra aktivitet kan også forekomme dersom du velger 
en aktivitet som finner sted utenfor leirområdet. Utgifter i forbindelse med transport betales i 
såfall direkte til sjåføren.

AKTIVITETER
Ved påmelding kunne du sikre deg plass på fire ulike aktiviteter med plassbegrensning. For de av 
dere som ikke fikk plass der, eller har lyst til å gjøre noe annet, legges det opp til masse varierte 
drop-in-aktiviteter på camp-området: alt fra synkronsvømming til kubbmesterskap. 
Se www.krik.no/camp20 for vårt spreke og varierte program! Her er det noe for alle.
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SAMMEN LAGER VI LEIR
I og med at dette er en leir der alle deltakerne vanligvis er ledere, kan det være vi på kontoret 
trenger litt hjelp av dere til ulike småoppgaver underveis. Vi håper derfor dere pakker med dere 
den gode ja-kulturen vi vet at dere har og har lyst til å bidra litt for å få leiren til å gå rundt! 
Sammen lager vi leir.

SMITTEVERN
Selv om vi igjen kan samles på leir er vi som arrangør ansvarlig for at arrangementet 
gjennomføres på en trygg måte – i tråd med myndighetenes smittevernråd og anbefalinger. 
Per i dag må vi fortsatt holde 1 meters avstand (også under aktivitet) og være nøye på god 
håndhygiene. Vær derfor flink til å vaske hender før og etter måltider samt før og etter aktivitet. 
Kjenner du på symptomer og føler deg syk underveis i leiren? Da må du gi oss beskjed omgående 
og holde deg unna alt av aktivitet og andre deltakere. Kjenner du på symptomer og er syk før 
avreise? Da må du dessverre bli hjemme. Klemming, håndhilsning, high fives o.l. må vi dessverre 
også spare til en senere anledning for å følge myndighetenes anbefaling om 1 meters avstand. På 
forhånd takk for at du respekterer disse retningslinjene og bidrar til å hindre smittespredning.

PAKKELISTE
• Bibel og notatsaker.
• Sovepose/liggeunderlag/telt/hengekøye om du skal sove ute. (Skal du sove inne stiller BiG med 

oppredde senger).
• Det du trenger av klær, sko og utstyr til den/de aktivitetene du skal være med på. Skal du 

være med på seiling må du ha med klær etter vær (vindtett/vanntett anbefales) og skift. Har 
du våtdrakt er det en fordel, men ikke et krav. Det er også en fordel om de har egen vest, hvis 
ikke har vi noen til utlån. Skal du på kajakk anbefales du å ha med skift da du skal velte. Skal 
du på klatring kan du gjerne ta med egen sele, klatresko og hjelm om du har, hvis ikke fikser vi 
utstyr til utlån.

• Badetøy, håndkle, solkrem, solbriller.
• Varme klær til kvelden (just in case).

SPESIELLE MATHENSYN/ALLERGIER?
Meld i fra om dette til wirak@krik.no innen 30. juni.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!
I forkant av leir vil vi trolig komme med ulike updates og praktisk informasjon på vårt Facebook-
arrangement. Søk derfor opp «Camp 20+ - FULL LEIR!» på Facebook, si at du kommer og sørg for 
å få med deg det som kommer der av informasjon. 

SPØRSMÅL?
Har du spørsmål om leiren kan disse rettes til leirsjef Eivind Wirak på wirak@krik.no.
Har du derimot spørsmål vedrørende overnatting, kontakt BiG direkte på booking@bigevent.no.

Vi GLEDER oss til å se nettopp deg i august.
Før den tid: Fortsatt GOD SOMMER!

Hilsen oss på KRIK-kontoret 


