
 Kjære foreldre/foresatt! 
 
Helgen 30.november - 1.desember skal vi ha et stort arrangement for 6.klassinger i Modum 
menighet. Vi ønsker at alle 11-åringene i menigheten skal få bli kjent med kirka si, og 
inviterer dem derfor til å være med og feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i advent. Denne 
feiringen kalles ”LysVåken”.  Arrangementet vil foregå i kirker over hele landet. 
 

LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Hva vil det si å være 

lys våkne for hverandre, for Gud, for jorda vår og for oss selv?  

Når: Vi samles lørdag 30.november kl.17 i Heggen kirke eller Åmot kirke. Barn som går på 

Sysle, Vikersund og Stalsberg skoler inviteres til Heggen kirke, mens de som går på Enger 
og Buskerud skoler inviteres til Åmot kirke. Det er mulig å delta i en annen kirke enn den 
man er invitert til. Kryss av for ønsket kirke i påmeldingsskjemaet. 

Hva: Vi vil ha et variert program med leker, aktiviteter ute og inne, forberedelse til 

gudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Når kvelden kommer, sover vi over i kirken. 
Søndag spiser vi frokost sammen, før vi gjør de siste forberedelsene til gudstjenesten kl.11 i 
den kirka vi har overnattet i.  

Ledere: Vi har mange ungdomsledere som skal være med, men er også avhengige av å ha 

med noen flere voksne. Hvis du/dere har mulighet til å være med en liten stund, så er vi 
takknemlige for det (se påmeldingsskjema).  

Tilrettelegging: Hvis deres 11-åring har behov for oppfølging eller tilrettelegging som 

vi trenger å vite om på forhånd, så gi oss beskjed om dette. Da kan vi sammen legge til rette 
for at ”LysVåken” blir en flott opplevelse for barna (se eget punkt i påmeldingsskjemaet). 

Hvem: Denne invitasjonen blir sendt til 11-åringer som enten selv er medlemmer i den 

norske kirke (døpt), eller har foreldre/foresatt som er medlem. Hvis dere vet om andre 11-
åringer som har lyst til å være med på LysVåken, men som ikke har fått invitasjon i posten, 
så fortell gjerne at de kan ta kontakt med kirkekontoret for å få tilsendt invitasjon.  

Pris: Det koster 100 kr å være med på LysVåken. Dette dekker mat og drikke, T-skjorte og 

annet materiell. Betalingsopplysninger kommer etter påmelding. Hvis økonomien er trang, ta 
kontakt med Anne-Kjersti. Her skal alle som vil få være med. 
 
Mer praktisk informasjon om LysVåken (bl.a pakkeliste) vil komme etter at barnet er påmeldt. 

Har dere spørsmål? Gå gjerne inn på www.kirken.no/modum (Barn og unge) for mer 

informasjon. Du kan også ringe oss på menighetskontoret tlf. 3278 3230, 416 57 059 (Anne-
Kjersti) eller sende e-post til Anne-Kjersti Holberg: annekh@modumkirke.no 
 
 

PS. Påmeldingsfrist mandag 25.november 

Vi ønsker alle 11-åringer hjertelig velkommen til LysVåken!  

Vennlig hilsen fra  

Runar Liodden, Vidar Husøien, Geir Holberg og Anne-Kjersti Holberg   

http://www.kirken.no/modum
mailto:annekh@modumkirke.no

