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Kjære Laberget-venn!
«For han har fridd oss ut av
mørkets makt og ført oss over i
sin elskede Sønns rike. I ham er
vi kjøpt fri og har fått tilgivelse
for syndene.» (Kol. 1, 13 - 14)
Vi står på terskelen til påskehøytiden. I disse dager markerer og
minnes den kristne kirke de siste
dagene i Jesus sitt liv. Det er en historie med store kontraster – om
død og liv, nederlag og seier!
Dette ble et vendepunkt i verdenshistorien. Jesus sin død og oppstandelse ble til frelse, liv, håp og
glede for alle som tror. Det er evangeliet – de gode nyhetene!

dugnadsinnsats, gaver og som
medlemmer i Foreningen Laberget
Leirsted. Så også i 2015! Styret i
foreningen inviterte derfor til
takkefest i slutten av januar. Fridtjof
Berg fra Steinkjer deltok med kåseri
om det gode i livet. Med mye
humor delte han artige og
tankevekkende historier fra eget liv.
Tid til god mat, hyggelig prat og et
gjensyn i bilder med året som gikk
ble det også. Takk for innsatsen!

Påskeleir er topp!

Ved inngangen til påska gikk årets
påskeleirer av stabelen på Laberget.
I palmehelga og den foregående
helga ble leirstedet fylt med livlige
barn. Først ut var 2. - 4. klassingene.
38 deltakere fikk oppleve en
aktivitetslørdag med fantastisk
RegazeNyttår – fin start på 2016 påskevær – snø og strålende sol!
På Laberget ble inngangen til det
Barna var i full aktivitet med apenye året ungdommelig feiret.
jungel, pil og bue-skyting, aking og
Regaze, NLMs leirtilbud for
andre uteleker. I palmehelga var det
ungdommer i 8. kl til 3. kl vgs hadde 22 barn i 5. - 7. klasse sin tur. Selv
nyttårsleir. På programmet sto
om været var litt mer ruskete denne
«bibelsmugling», Regazechallenge
gangen, la ikke det noen demper på
med artige aktiviteter, nyttårsfest og denne flotte gjengen.
samlinger med fokus på de gode
Samlingene på begge leirene hadde
nyhetene! Takk til ledergruppa som fokus på Bibelens fortellinger om
igjen og igjen gjør gode leirer mulig! påsken og barna ble bedre kjent
med Barnas misjonsprosjekt.

Takk for innsatsen!

Gjennom et år er det mange
Laberget-venner som på ulike vis
støtter leirstedet vårt, gjennom

Tårnbygging er populært på leir
Hva skjer framover?
-> 22. - 24. april, Vi over 60
Velkommen til Vi over 60-leir!
Denne helga deltar misjonsmannen
Hans Kristoffer Goa som taler. Det
blir tur til Åsen menighetshus og
selvfølgelig tid til gode samtaler,
god mat og godt fellesskap. Leiren
er fulltegnet når det gjelder overnatting, men det er fortsatt mulig å
delta på dagtid. Håper vi sees!

Årsmøte og årsregnskap

Fredag 8. april holdes årsmøtet i
FLL. På agendaen står viktige
årsmøtesaker som oppsummerer
fjoråret og som staker ut kursen
framover. Styret oppfordrer alle
Velkommen til påskefeiring!
medlemmer til å delta!
2. påskedag har vi åpen påskefeiring Ikke medlem? Ta kontakt og meld
deg inn! Din stemme er viktig!
på Laberget leirsted. Og du er
invitert! Fra kl 15.00 serveres
Årsregnskapet for 2015 viser et
middag med dessert. På menyen
underskudd på 186.000 kr. Driften
står lammestek med soppsaus og
gjennom året har vært god, men
en mer barnevennlig variant med
årsaken til underskuddet er
kjøttkaker og brun saus. Prisen er
hovedsakelig arbeidet med
kun kr 160 for voksne, kr 80 for
asfaltering som ble gjort sist høst.
barn og maks kr 480 pr familie.
Kl 17.00 inviterer Levanger felleslag Tusen takk til dere som var med å
i NLM til påskefest for hele familien. støtte dette prosjektet spesielt!
Mangor Harestad taler og Helene
Braseth Gresdal synger. Det blir
Velsignet påskehøytid!
egen samling for barna der Tarjei
Jon Øyvind Vik-Haugen, daglig leder
Løvik bidrar. Velkommen!
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