Til deg som går i 5.klasse!
Vil du være med på noe spennende?
Lørdag 17.- søndag 18. november
inviteres du til ”LYS VÅKEN” i
Hustad kirke. Her skal vi bli kjent
i kirka, bli bedre kjent med Gud
som er grunnen til at vi har kirke,
ha mye gøy sammen, og ikke
minst: sove i kirka!

LYS VÅKEN betyr
ikke at vi skal være
våken hele natta,
men handler om å
være Lys Våken og
oppmerksom på
det som skjer
rundt oss. (og da
trenger vi litt søvn
også…)

Vi har LysVåken felles for dere i
BUD og HUSTAD i HUSTAD KIRKE.
Dette er bare for dere som går på
5.trinn. Så hvis du vil overnatte i
kirka, er det nå du har muligheten. 
Vi håper du vil bli med!
Hvis noen helst ikke vil sove i kirka kan du
være med på lørdag, dra hjem for å sove
og komme tilbake på søndag

Vi begynner lørdag kl. 16:30.
På programmet står blant annet:






leker - bli kjent
utforske kirka
spise god mat
se film
planlegge gudstjenesten
vi skal ha på søndag
 soving i kirka!
På søndag spiser vi frokost sammen, før vi gjør oss klar til
gudstjenesten.
Foreldre, søsken og familie ellers er selvfølgelig HJERTELIG
VELKOMMEN til gudstjenesten KL. 11:00 

LysVåken-sangen!
Tenk å få være med,
å tilhøre slik et sted
Der barna er størst,
de små kommer først
Vi lever og vi er til
I latter, i gråt og smil
Større enn alt,
vi er større en alt
Å synge, drømme og be
Her i vår kirke
Samles, spise og le…

Snakk med de voksne hjemme, og meld deg på SENEST MANDAG
12. NOVEMBER ved å sende inn informasjonen vi spør etter i
vedlagte påmeldingsskjema. Send det til:
E-post: anne.marie.sodal@frana.kommune.no
Eller lever på Kirkekontoret
Dere kan også ringe kirkekontoret på nr 71 66 67 00.
Vi prøver å gi tilbakemelding på at vi har fått påmeldinga, så om
du ikke har hørt noe fra oss når helga nærmer seg – ta kontakt så
vi er sikker på at vi har fått med oss at du kommer!
Å være med på ”LYS VÅKEN”
koster 100 kr, som du betaler du
når du kommer på lørdag.
Det du trenger å ha med deg,
står på baksida av denne
folderen!
Vi vil at alle skal ha mulighet til å delta uavhengig av
funksjonsevne, økonomi og andre omstendigheter, så om noen
trenger ekstra tilrettelegging eller ikke har mulighet til å betale, si i
fra, så ordner det seg

Vi gleder oss til å se deg!
På vegne av Bud og Hustad menigheter
Anne Marie Sødal
- Kateketwww.frana.kyrkja.no

PAKKELISTE:
•
•
•
•
•
•
•

Sovepose + Hodepute
Liggeunderlag (sjekk at det er helt)
Toalettsaker
Pysjamas
Inne-/uteklær
Inne-/utesko
Lommelykt

• Nettbrett og slikt lar vi være igjen
hjemme
• Dere får lørdagsgodt, så det tar
dere heller ikke med.

Denne invitasjonen blir sendt til alle medlemmer (=døpt) og tilhørende
(=minst en av foreldrene er medlem) i Den norske kirke født i 2008.

Påmelding LysVåken Hustad.
Til foreldre/foresatte
For at vi skal få til arrangementet så bra som mulig, trenger vi litt hjelp til enkelte praktiske gjøremål.
Under finner dere et skjema, der dere kan skrive navn bak det dere kan bidra med.
Jeg kan være med i miljøet/hjelp til med måltidet lørdag(1700-ca2000):
Jeg kan varme pizzasnurrer (ferdig kjøpte) som leveres lørdag kl 1830:
Jeg kan være våken 1.nattevakt (2300 -0330):
Jeg kan være våken 2.nattevakt (0330-0730):
Jeg kan ordne til med frokosten og hjelpe til med opprydding søndag:
(Frokosten skal være klar til kl 08:00)
Hvis dere ikke er låst til å bidra med akkurat den ene oppgaven, er det fint om dere kan sette opp
flere alternativer, så kan vi fordele slik det trengs best. Håper du/dere kan bidra
Navn på 10-åring:
E-mail:
Navn mor/far:
Telefon hjem/mobil:
Er det noe barnet trenger spesiell oppfølging/ tilrettelegging i forhold til (Astma/allergi, diabetes,
ADHD, rullestol eller annet), så skriv det opp her :

Fyll ut og send det senest 12. november til:

E-post: anne.marie.sodal@frana.kommune.no
Eller: Kyrkjekontoret, Bøen 7, 6440 Elnesvågen.
Har dere spørsmål: ring 71 26 66 70

Merk konvolutten: ”LYS VÅKEN - Hustad”.

