
Alle som går i 5., 6., og 7.klasse i Fridalen
menighet og Årstad menighet er invitert til

Fridalen kirke på en gøyal kveld. Dersom du har
lyst, kan du også få overnatte i kirkerommet!

 

Sammen skal vi spise, leke, synge og gjøre artige  
ting, så avslutter vi med gudstjeneste og

kirkekaffe søndag morgen.  
 

Oppmøte lørdag kl 17.00.
 

Vi gleder oss! 

Opplev en kveld i Fridalen kirke! 
3. og 4. desember

Ta med: Innesko, uteklær, 
 en lys t-skjorte, refleksvest og 

lommelykt/hodelykt.  

Hilsen Maren (sokneprest i Årstad), 
Knut Christian (kantor og korleder Fridalen)
 Eva (Fridalen) og Kristine (Årstad) 



Lys våken er en del av trosopplæringsplanen i Fridalen menighet og Årstad
menighet. Nytt av 2022 er at LysVåken arrangeres felles i en kirke. Denne
invitasjonen er sendt alle i begge menighetene som er født i 2010, 2011
og 2012, som er døpte i Den norske kirke eller trosabonnenter. 

Dersom du kjenner noen i aldersgruppen som gjerne vil være med, 
men som ikke har fått invitasjon, ta kontakt! 

Til foreldre/foresatte:

Påmelding til Eva (kateket-vikar) på e-post: es459@kirken.no innen
onsdag 30. november. Opplys barnet fulle navn, kontaktinformasjon
til foreldre/foresatte, samt et mobilnummer som vi kan benytte ved
behov. Opplys om barnet ønsker å overnatte. 

Helgen blir ekstra bra med noen ekstra sett med hender, så har du
mulighet for å bidra på en oppgave? Oppmøtetidene står i parentes. 
Lørdag: servere pizza (18.15), rydde opp etter middag (19.30).
Søndag: frokost (08.30), opprydding (09.30). Bake til kirkekaffe (levere
kake 10.45)

Gudstjenesten med kirkekaffe er for hele familien og starter kl
11.00. 

Pris: Arrangementet koster 100,- og betales ved fremmøte, kontant
eller Vipps. 

Arrangementet er for alle,  derfor er det viktig at vi får beskjed om hva
som behøves for at ditt barn skal få en god opplevelse (f.eks sosiale
utfordringer, allergier, funksjonshemming). Dersom kostnaden
oppleves som en utfordring, ta kontakt. 

Ta gjerne kontakt med Eva (Fridalen) eller Kristine (Årstad) på e-post
es459@kirken.no eller ko684@kirken.no ved spørsmål eller annet. 

Ikke ta med: chips eller godteri. 
Vi handler inn til alle. 

Nettbrett e.l lar vi ligge igjen hjemme. 
Evnt. mobiler vil bli samlet inn ved ankomst, 

og blir kun levert ut ved behov, 


