Endelig har du som går
i 4. - 5. og 6. klasse

mulighet til å delta
Det er Lunde og Flåbygd menighet som
inviterer til dette arrangementet i regi
av Trosopplæringskomiteen.

Lys Våken for er et ledd
i menighetens trosopplæringsprogram.

Lunde og Flåbygd menighet
Brugata 5, Lundetunet
3825 Lunde

www.lundekirken.no

på LYS VÅKEN-leir
11. - 12. desember 2021
på Solhaug menighetshus

HVA? NÅR? HVOR?

Lør 11. desember kl. 14.30:

Har du lyst til å være med på noe spennende?

Søn 12. desemeber kl. 11.00:

Vi inviterer deg til å være med på Lys Våken på

Familiegudstjeneste på Solhaug menighetshus.

Solhaug menighetshus.
Lørdag 11. desember - søndag 12. desember

Oppmøte på Solhaug menighetshus.

Oversikt over hva som er lurt å ha med seg:
•

Sovepose

•

Liggeunderlag

med hverandre og ha gudstjenesteverksted. Det blir

•

Toalettsaker

andakt, vi skal lære Lys Våken-dansen, skuespill,

•

Pysjamas

•

Inne- og uteklær

•

Bibel (hvis du har)

•

Lommelykt

(avsluttes ca. kl. 12.00)
Vi samles på lørdag kl. 14.30. Da skal vi leke, bli kjent

spise god mat og sist, men ikke minst - sove over!

På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver oss
til gudstjenesteintervju og Lys Våken-dansen!
Søndag 12. desember kl. 11.00 er det familiegudstjeneste på Solhaug og da skal vi fortelle litt om
alt det kule vi har vært med på og vise frem dansen vår!

Foreldre og søsken ønskes hjertelig velkommen til
gudstjenesten!

Leiren koster kr. 100,Kontant/Vipps betaling ved oppmøte på lørdagen.

Til foresatte:
Vi ønsker og samarbeide med foreldre og har behov

Snakk med de voksne i huset, og be dem melde deg på

for hjelp til praktiske oppgaver under arrangementet.

via sms innen mandag 6. desember til:

Ta kontakt med Cathrine dersom du har anledning til

Cathrine Friberg Rønneberg - telefon: 90 50 78 22

å hjelpe til med noe. Behov: Bake kake til kirkekaffen

Nb: Ha med navn, foresatte, tlf.nr, evt. allergier

på søndagen og nattvakt fra lørdag til søndag.

eller andre behov.

Mvh Cathrine Friberg Rønneberg,
trosopplærer i Lunde og Flåbygd menighet

