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Kjære Laberget-venn!
«For jeg er viss på at verken død
eller liv, verken engler eller
krefter, verken det som nå er
eller det som kommer, eller
noen makt, verken det som er i
det høye eller i det dype, eller
noen annen skapning, skal
kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår
Herre. (Rom 8, 38-39)
Disse ordene er skrevet av Paulus –
en mann med et svært innholdsrikt
liv av både høyder og dybder. Fra å
være motstander av troen på Jesus,
fikk Paulus møte Jesus personlig og
ble grepet av Ham. Han fikk erfare
at Guds nåde er stor nok for alle og
at Hans kjærlighet holder oss oppe
– i liv og i død. Og det samme løftet
gjelder oss i dag! Det er fantastisk å
møte en ny høst med et slikt løfte!
I skrivende stund stråler høstsola
over Laberget leirsted, og ute er 40
elever i full aktivitet på leirskole.
Leirskolen på Laberget drives av
Frosta leirskole, der deres
instruktører har undervisning og
aktiviteter, mens leirstedet tilbyr
overnatting og servering. Dette er
et veldig godt samarbeid som de
siste årene har gitt leirstedet flere
uker med aktivitet hvert år.

En aktiv vårsesong
Som flere år tidligere var også årets
vårsesong en aktiv periode på
Laberget leirsted. Blant det som
foregikk i løpet av noen travle vårog forsommeruker var 14
konfirmasjonsselskap, fem leirskoleuker med over 230 elever og lærere
til sammen, overnattingsgjester av
mange slag, Intro ferieklubb,
sommeravslutninger, middagsbesøk
og ikke minst vår tradisjonelle St.
Hans-feiring! Tusen takk til
dugnadshjelpere, fast ansatte og
ekstrahjelper som tok i et ekstra tak
for å sørge for at våre gjester fikk
gode opplevelser her på Laberget!
Deltakere på PLASK hopper i havet!

Hva skjer i høst?

Sommerleir er topp!

-> Vi over 60, 28. - 30. september.
Høstens Vi over 60-leir får besøk av
Egil Sjaastad som taler, og helga vil
romme mye god sang og musikk!
Det er fulltegnet på internatet, men
det går an å komme på dagsbesøk.
Ta kontakt. Velkommen!
-> Mannshelg, 2. - 4. november.
Mannshelg er et nytt tilbud i år for
menn i alle aldre både fra MidtNorge og andre steder i landet!
John Håvard Gundersen og Fredrik
Smetana bidrar som talere. Vi sees!
Tid for vedlikehold
De siste ukene har det foregått mye -> Juleverkstedleirer, 16. - 18. nov
og 23. - 25. nov. Sett av datoene nå!
på vedlikeholdsfronten her på
Laberget. Mye er i god stand på
leirstedet, men et hus som nærmer Kom på høstbasar!
Fredag 19. oktober kl 18.00 ønskes
seg sine 50 år trenger stadig
vedlikehold og oppgraderinger. De du velkommen til årets høstbasar!
Vi byr på åresalg, barnelotteri, salg
siste ukene har kyndige snekkere
av god mat og trekning av hovedsørget for både skifte av vinduer,
lotteriet. Knut Ole Østertun holder
etterisolering og ny kledning på
jentefløya, ny kledning rundt ytter- andakt. Vi har fortsatt flere loddbøker igjen, så gi beskjed hvis du
taket på møtesalen og en ny yttervegg med nye vinduer på Bergstua ønsker tilsendt eller å kjøpe direkte
fra oss! Prisene er kr 20,- pr lodd og
– hytta nede ved sjøen. Med ny
kr 400,- pr loddbok. Kom, kom!
kledning trengs også ny maling!
Flere dager i høst har vi derfor fått
god dugnadshjelp med med maling Med ønske om en god høst!
utendørs. Tusen takk for bidraget!
Årets Plask!-leir gikk av stabelen
første helga etter skolestart med 32
flotte deltakere og en super ledergjeng! Med en varm sommer friskt i
minnet var oppstart med 15°C på
fredagen litt nedtur. Men været
legger aldri en demper på denne
leiren! På Plask!-leir blir man våt –
enten vannet kommer ovenfra,
eller fra vannkrig, bading eller
tubekjøring. Takk for en flott leir!
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