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“

Jeg har hatt ei
uke jeg aldri vil
glemme og jeg
håper så mange
som mulig vil oppleve det samme.
Takk til ledere, Havglimteier og medkonfirmanter
for det gylne minnet som jeg alltid vil bære med
meg.
Konfirmant Mathias N. Løvhaug, september 2014

Skriv ny
historie
på Havglimt!

Skjærgårdens perle i Ulvøysund,
Høvåg, skal bygges for nye
generasjoner.
BLIR DU MED PÅ SPLEISELAGET ?

Hva slags sted blir
Nye Havglimt?
• Leirstedet får en kjempe
oppgradering med et internat
med 20 moderne rom, alle med
toalett/dusj.
• Topp kjøkken og over det, ny
etasje/leilighet for personalet.
• Hovedhuset får nye vinduer, nytt
tak, trappehus pluss innvendig
fornyelse av peisestue, bad og
lederrom.
• Ny driftsbygning får vaskerom,
tørkerom, vaktmesterrom mv.
Det hele til en standard og brannmessig sikkerhet som kreves i dag.
Utearealene ved leirstedet er unike:
Badebukter med sandstrender,
fotball og volleyballbaner, men også
en fantastisk mulighet for båtliv,
fisking, seiling og ekstremaktiviteter.

Status siste 20 år:
Ca. 24.000 barn/unge på leir
Ca. 3-4.000 ungdomsledere

Framdriftsplan

(pr. juni 2015):

Sep./okt. 2015: Start dugnad og
renovering hovedhuset.
Des. 2015: Anbud og finansering til
NMS for godkjenning
Mai-aug. 2016:
Normal leirdrift på Havglimt
August 2016: Start store byggearbeider og videre dugnad.
Mai 2017:
Innvielse av «Nye Havglimt»

Påmelding

NyeHAVGLIMT
Havglimtutbyggingen
KOSTNADER
Nytt internat (82 senger)
Kjøkkenbygg med leilighet
Ny driftsbygning (diverse rom)
Renovering hovedhuset 			
SUM innkludert mva
FINANSIERING
Låneopptak
Refundert mva.
Opparbeidet tidl. kapitalsaldo
Innsparing på dugnad og
rabatt på tjenester/materiell
SUM

Hverdager: ............... Lørdager: ................
ØKONOMISK STØTTE
JA!Jeg forplikter meg til å gi følgende beløp
de neste 5/10 årene: (sett kryss)
Kr.300 pr. mnd (3.600 pr.år)

12.6 mill
3.8 mill
1.4 mill
2.7 mill
20.5 mill
11.1 mill
2.8 mill
3.4 mill
3.2 mill
20.5 mill

Vi trenger din støtte for å bære rentene på lånet,
11.1 mill. Med 110 givere som i snitt gir 3000 kr i
året greier vi dette.

”

Vi ønsker Havglimt skal bli et viktig samlingssted ikke minst for barn og ungdom. I
dette rusfrie miljø vil de møte et frigjørende evangelium sammen med et inspirerende misjonsbudskap.
Dette planlegger vi skal stå ferdig våren 2017.
Bli med oss på dette !
Hilsen Havglimtstyret

DUGNAD
JA! Jeg vil være med på dugnad
(rivning, transport, tømring mv):

Jens Damsgaard, leder, Jan Egil Norheim, Randi Fidje,
Øyvind Raen, Brit Alvik, Erlend Wessmann, Oddbjørg
Eikeland og Kjetil Berntsen.

Kr.500 pr.mnd (6.000 pr.år)
Annet beløp pr. mnd.: Kr……………
Varighet: 5 år: .......

10 år: .......

Innenfor nåværende skatteregler vil 27% av
beløpet bli refundert over skatteseddelen.
Engangsgave: Kr.........
ALTERNATIVT
Jeg forplikter meg til å låne NMS, Havglimt følgende beløp rentefritt de neste 5/ 10 årene:
Kr: ............ Antall år: .............
Navn: .....................................................
Adresse: .................................................
Mobil: .............. Mail: ...............................

Påmeldingsslippen sendes:
Jan Egil Norheim,
Svartefjell 8
4625 FLEKKERØY
Mail: jan.egil.norheim@nordea.com

