
Vinterstevne på Karalaks
4.-6. mars 2022

Misjon Sarepta inviterer til vinterstevne på Karalaks første helga i mars. Karalaks er ei perle av 
et leirsted som ligger idyllisk til noen kilometer utenfor Lakselv, i retning Karasjok. 
Karalaks er omgitt av fantastisk natur og gode fiskevann, og innbyr virkelig til ro og avkobling. 
Stedet holder bra standard, bl.a. med bad og toalett på rommene. Det er også muligheter for å 
overnatte i hytter, bobil eller lavvo. Lakselv har flyplass med flere daglige avganger.

Talere denne helga blir Arne Thorsen og Jan-Tore Olsen. Førstnevnte er bosatt i Vestfold, og 
har mange år bak seg som prest i Øst-Finnmark. Sistnenvte er bosatt i Troms, og reiser som 
forkynner for Misjon Sarepta.

Vi ønsker velkommen til ei innholdsrik helg med mye forkynnelse og spennende utflukter. 
Både Trolllholmsund og Karasjok nås på under en time med bil. Det vil også være muligheter 
for å leie snøscooter og bli med på turer både på dagtid og nattestid. Ellers ligger det til rette 
for mange gode samtaler både om tro og liv. Hjertelig velkommen til både ung og gammel!! 



Program:

Fredag:
Kl 18.00  Middag - Taco
 ”  19.30  Kveldsmøte - Jan-Tore Olsen
 ”  21.00 Alt. 1: Nordlysjakt med bål & bidos
               Alt. 2: Innekos med frukt og kakao

Lørdag:
Kl 09.00  Frokost m/ smøring av nistepakke
 ”  10.00  Bibeltime I - Arne Thorsen
 ”  11.00  Kaffe & cola
 ”  11.30  Bibeltime II - Arne Thorsen
 ”  12.30 Alt. 1: Tur Trollholmsund el. Karasjok
               Alt. 2: Scootertur til Stabbursdalen
               Alt. 3: Ski & Relax på Karalaks
 ”  19.00  Middag - Kyllinggryte
 ”  20.00  Kveldsmøte - Jan-Tore Olsen
 ”  21.30  Sangaften
 ”  23.00  Nattsafari med snøscooter
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Søndag:
Kl 10.00  Frokost
 ”  11.00  Bibeltime - Jan-Tore Olsen
 ”  12.00  Kaffe & cola
 ”  12.30  Nattverdmøte - Arne Thorsen
 ”  14.00  Middag: Kjøttkaker
 ”  15.00  Utvask og avreise
---------------------------------------
Priser:
Voksen: Kr 1.150,- inkl. full kost og losji
Barn 0-2 år: Gratis
Barn 3-10 år: Kr 400,- 
Barn 11-15 år: Kr 600,-
Student: Kr 900,-
Enkeltromstillegg: Kr 300,-
Leie av sengetøy: Kr 120,-

Ekstra:  Bensinpenger til evt. utflukter 
              Evt. leie av snøscooter

Påmelding: Løpende påmelding så lenge det er ledige plasser
                           Telefon: +47 482 65053 / Mail: jtolsen@misarepta.no


