
DELTAKERBREV
Det er med stor glede å kunne invitere deg til årets store begivenhet: 
KRIK Camp 20+! Vi gleder oss enormt til å ta deg imot denne sensommeren, og vi 
håper du er klar!

LITT OM DAGENE
Camp 20+ arrangeres på Bibelskolen i Grimstad fra søndag 7. august – onsdag 10. 
august. På søndagen åpner registreringen 16.00, det serveres middag 17.30, før 
leiren kickstartes med et storslått åpningsmøte 20.00. Leiren er ferdig ca. 13.00 på 
onsdagen, etter en siste leirsang og en spektakulær volleyballfinale. 

Årets tema for leiren er «Ærlig?». Overgangen til tyveårene byr på nye 
utfordringer for troen. Hva skyldes dette? Er det et naturlig utfall av barnetroens 
møte med livets harde realitet? Skyldes det møte med kritisk tenkning i akademia? 
Kan det være at vi – i møte med trosutfordringer – blir mindre ærlige med oss 
selv og andre om tro og tvil? Til årets leir inviterer vi deg til å være ærlig – både 
med deg selv, andre og Gud. Ærlighet varer lengst, også i troen. 

Målet med Camp 20+ er å gi deg påfyll av åndelige, fysiske og sosiale behov, 
gjennom innholdsrike og avslappende dager. Det blir nydelige folk, gode samtaler, 
lekne og varierte aktiviteter, spennende seminarer, volleyballturnering, rave, møter 
med Jesus i sentrum, gjensynsglede og nye bekjentskaper. Det beste av alt: du 
bestemmer helt selv hvordan du vil legge opp dagen. Her har du frihet til å kule’n 
helt, eller kjøre full rulle. 

Før leir er det lurt å laste ned appen «KRIK – Leirbobla». Der finner du all nyttig
informasjon om leiren og program. Se også krik.no/camp20 for komplett program 
for helga.

http://krik.no/camp20


Som ved alle KRIK-leirer er det forbud mot oppbevaring og bruk av alkohol eller 
narkotiske stoffer. Bruk under leiren vil medføre hjemsendelse på egen regning. 

DETTE ER INKLUDERT I LEIRAVGIFTEN
Ved påmelding betalte du en leiravgift som inkluderer møter, måltider (frokost, 
niste og middag), aktiviteter, aktivitetstransport, seminarer og overnatting 
(hengekøye/telt/bil/campingvogn/campingbil). 

Noen aktiviteter koster ekstra, og disse betales i leirkontor ved ankomst. Det 
finnes andre overnattingsmuligheter, som sovesal inkl/madrass (100,- for 
hele oppholdet) eller internat (1000,- per pers for hele oppholdet). Dette har 
begrensede plasser, og kan bookes via sovgodtcamp@krik.no. Fint om du også 
sender en mail hvis du tar med campingvogn/-bil. 

For mer informasjon, se krik.no/camp20. 

RABATT: LEDER PÅ KONFACTION, ACTION ELLER ARENA
Hvis du har vært leder på konfACTION Bø, ACTION eller ARENA tidligere i sommer, 
får du en leirrabatt på 700,- for Camp 20+. Dette tilbakebetales i etterkant av 
leiren. Vi trenger fortsatt ledere, særlig til konfACTION og ACTION. Hiv deg på som 
leder og få god rabatt på Camp 20+.

AKTIVITETER
På Camp 20+ er det mange varierte og morsomme aktiviteter å delta på. Noen 
aktiviteter krever forhåndspåmelding og har plassbegrensning, som 
Paintball, Golf, Sikringskurs 1 Trampett, Fjellklatring, Beachvolley eller Styrkeløft 
Teknikkurs osv. 

Andre er drop-in-aktiviteter som du kan hive deg på ettersom du ønsker, som 
Zumba, strømfotball, Baristakurs, Ultimate Frisbee eller kaffeslabberas.
Her er det noe å glede seg til for alle og enhver!
Se krik.no/camp20 for vårt varierte aktivitetsutvalg.

Obs! Fortsatt ledige plasser på flere av aktivitetene som krever påmelding. Sjekk 
krik.no/minside/ og velg etter ønske. Her kan du også endre aktivitet frem til 
leirstart. Første mann til mølla!

SAMMEN LAGER VI LEIR
Camp 20+ er en leir for og av ledere. Derfor håper vi at alle kan bidra litt underveis 
på leiren, med stort eller smått. Flere har allerede sagt at de kan bidra med 
oppgaver som drop-in-aktiviteter, pizzeria og KRIK-butikk i påmeldingen, og dette 
setter vi veldig stor pris på. Tusen takk! Det er dette som gjør KRIK mulig. Sammen 
skaper vi verdens beste leir! 

mailto:sovgodtcamp%40krik.no?subject=
http://krik.no/camp20
https://krik.no/camp20/#1547543403156-ac451a3b-cce2
https://krik.profundo.no/minside


Lyst til å bidra med en drop-in-aktivitet eller annet, men glemte å si fra under 
påmeldingen? Send en mail til camp20@krik.no.

PAKKELISTE
- Bibel og notatsaker
- Sovepose/liggeunderlag/telt/hengekøye hvis du sover ute 
 o Har du booket sovesal, trenger du kun sovepose/laken – madrass fikser  
  vi
 o Har du booket internat trenger du kun laken, dyne- og putetrekk (kan  
  evt. leies av BiG for 50,-) 
- Alt du trenger av klær, både til aktivitet, kveldsbrisen, chillingen, badingen,  
 leirdansen og ravingen
- Aktivitetsrelatert utstyr: Skal du på: 
 o Klatring? Ta gjerne med egen sele og klatresko om du har (på   
  klatreinstruktør-kurs må man ha med eget utstyr) 
 o Vannrelatert aktivitet (vannsport/havkajakk/brettseiling)? Ta gjerne  
  med egen våtdrakt/vest hvis du har
 o Paintball? Ta med klær som kan bli ødelagte/skitne
 o Golf spill? Ta gjerne med egne køller hvis du har
- Badetøy, håndkle, solkrem og solbriller
- Toalettsaker

FILM OG FOTO / SOSIALE MEDIER
I løpet av leir vil du trolig møte på noen fra KRIK Media som filmer og tar bilder 
under leiren. Filmene og bildene vises under møtene på leir, og kan potensielt 
legges ut på Facebook, Instagram og TikTok i etterkant av leir. Dersom du ikke 
ønsker å bli filmet/bli tatt bilde av må du gi beskjed til kommunikasjonsansvarlig 
i KRIK: ole@krik.no. Selv om vi har en oversikt over personer som ikke ønsker å bli 
tatt bilde av, må du selv prøve så godt du kan å ta aktivt avstand når KRIK Media er 
i nærheten. Følg oss gjerne på Facebook (KRIK, Kristen Idrettskontakt), Instagram 
(KRIKnorge) og TikTok (KRIKnorge) for å se mer av hva som skjer på leir.

TRANSPORT TIL BIG
Trenger du transport fra Grimstad til Bibelskolen (BiG) ved ankomst til leiren? 
Send en mail til camp20@krik.no.

FORSIKRING
KRIK har kollektiv forsikring som gjelder for Camp 20+. Som alltid på reise,
kan det likevel være lurt å ha ferie/ fritidsforsikring.

SPESIELLE BEHOV?
Dersom du har spesielle behov vil vi gjerne vite om det. Det kan være spesielle 
medisinske hensyn, matallergier eller annet. Send en mail til camp20@krik.no med 
informasjon om dette. 

mailto:camp20%40krik.no.?subject=
mailto:ole%40krik.no?subject=
mailto:camp20%40krik.no?subject=


SPØRSMÅL?
Skriv til oss på camp20@krik.no eller ring KRIK-kontoret på tlf. 
22 58 80 20, hverdager mellom 09.00 – 15.00. Under selve leiren kan du ringe 
oss på 970 15 980. 

Spørsmål relatert til overnatting kan sendes til sovgodtcamp@krik.no. 

Vi i Camp 20+-komiteen gleder oss til å se deg i august. 

Ha en forrykende god sommer! 
Med beste hilsener fra Camp 20+-komiteen,
v/ Leirsjef Simon Bjerga

KRIK Media // Bilde fra CAMP 20+ 2021
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