PÅMELDING
innen tirsdag 23. januar
Påmeldingen skjer elektronisk. Gå inn på www.
tvedestrand.kirken.no. Der finner du påmeldingsskjemaet. Dersom du har spørsmål angående
påmelding ta kontakt med Sissel (94521979).

Påmeldingsfrist tirsdag 23.01

Tvedestrand kirkekontor

Tjennaveien 35 - 4900 Tvedestrand - tlf. 37199693
Trosopplæringskoordinator Sissel Andreassen - tlf. 94521979
www.tvedestrand.kirken.no

LEIR TIL ALLE I 6. KLASSE - 26.-28.januar

ki ibel
S&
B

SAMMEN
Fjellkirka på Gautefall
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SFjellkirka på Gaute
Hva for noe?

Sammen er en leir som arrangeres av menighetene i Tvedestrand, Holt og Dypvåg. Alle i 6.
klasse inviteres til å være med på
dette. På leiren skal vi holde
på med mange ulike aktiviteter
både inne og ute. Vi skal lære om
påske og dens tradisjoner.

Hvor mye?

Leiren koster kr 450,- Vi sørger
for overnattingsplass og mat.
De som er vant til å stå på slalom
får mulighet til dette på lørdag,
heiskort må da betales selv.
Vi oppfordrer foreldre til å
samkjøre deltakerne til leirstedet.

Hvor?

Leiren arrangeres i Fjellkirka ved
skisenteret på Gautefall. Dette
er et trivelig leirsted, bare noen
få meter unna fra skisenteret.

Hva skjer?

Her ser du det foreløpige
program:

Fredag 26. januar
18.00 Åpning og bli kjent
19.30 Påskedramaet
21.00 Deilig mat
22.00 Hodelyktsafari
23.00 Korssamling
23.30 God natt
Lørdag 27. januar
08.30 Vekking
09.00 Åpning
09.15 Frokost
10.00 Forming
11.00 Skiaktivitet/inneaktiviteter
16.30 Mat
17.30 Påskedramaet
20.00 Festmåltid
21.00 Påskeleker
22.30 Snølykt
23.30 God natt
Søndag 28. januar
09.00 Vekking

09.30 Åpning
09.45 Frokost
10.30 Gudstjenesteverksted
12.00 Gudstjeneste - Velkommen!
13.00 Kirkekaffe/vaffelfest

Bli med

Benytt deg av den elektroniske
påmeldingsmulighet. Mer om det
på baksiden.

Ellers

Etter påmeldingsfristen sender
vi ut mer info. per mail. Du får en
pakkeliste og en oversikt over
deltakerne. Vi som planlegger
leiren gleder oss til å oppleve tre
flotte dager sammen med dere.
Lurer du på noe, ta kontakt med
trosopplæringskoordinatoren
Sissel Andreassen (tlf. 94521979)
eller ungdomsprest Lars Lauvik
Ørland (tlf. 92642810).

