Er du i 6. klasse våken?

LYS VÅKEN: EIDE KIRKE 7.-8. DESEMBER 2018
BIBELUTDELING: EIDE KIRKE 9. DESEMBER 2018
+ Kode B for 6.- og 7.-klassingene – se eget vedlegg.

Velkommen til

7.-9. desember arrangerer Den norske kirke i Eide
Lys våken i Eide kirke. Alle som er født i 2007 (6.-klassing) –
du, altså – er invitert til å bli med!
Vi møtes fredag kveld, har det spennende, moro og lærerikt
sammen hele kvelden, overnatter i kirken, spiser frokost og
har det trivelig utover formiddagen. Så er man med i
gudstjenesten søndag formiddag.
Meld deg på så snart som mulig, og innen 4. desember!

Gled deg til…
… LysVåkensangen! Du finner den på Youtube. Bare søk på
”LysVåken”.
… tur ut i mørket på lysløype…
… spennende aktiviteter, gudstjenesteverksted, historier og
utforsking av kirken!

… og vi sover i kirken!
Men hvis noen ikke vil overnatte i kirken, går det helt fint. Da er dere
med på alt som skjer fram til og med kveldssamlingen, så kan dere bli
hentet ca. kl. 23.15, og møte igjen til frokost lørdag ca. kl. 08.00.

Mer informasjon finner du på

eidemenighet.no

Lurer du på noe?
Ta kontakt med trosopplærer Tommy Stormo på telefon 909 56 111, eller
send en e-post til trosopplerer@eidemenighet.no.
På nettsiden finner dere mer om programmet, om ev. til rettelegging
(trosopplæring er for alle!), hva man bør pakke med seg osv. Sjekk den!
Trosopplæringsarrangementer er gratis å være med på.

Kan du (som er voksen) hjelpe til?
Det er fint om de voksne kan være med på å støtte opp om barnas
trosopplæring. Til Lys våken har vi særlig bruk for nattevakter – ta
kontakt med Tommy hvis du kan stille en økt. Får vi ikke nok
nattevakter, gjennomføres arrangementet uten overnatting.

Meld deg på, da vel!
Alle som melder seg på får en Lys våken-t-skjorte!

HUSK KODE B OGSÅ. SE EGET VEDLEGG FOR DATOER MM...

