
Informasjon til foresatte
Fredag 23.november ønsker vi 10 og  11-åringene velkommen til Lys våken i Sælen
menighet.
Vi inviterer 10 og 11-åringene til å være med å feire kirkens nyttår, natt til 1.søndag i
advent. Men vi feirer fredag til lørdag i stedet! Lys våken handler om å være lys våkne for
det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv.
Mange menigheter i Den norske kirke er med og arrangerer dette.Vi samles fredag
23.november klokka 17.00 i Sælen kirke. Der vil vi ha et variert program med leker,
aktiviteter ute og inne, forberedelse av noen små sprell, måltider og sosialt samvær. Når
kvelden kommer, overnatter vi i kirken.

Lørdag spiser vi frokost sammen, før vi gjør de siste forberedelsene til en
miniperformance kl. 10.30 for dere som henter. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen
til å være med på den. Vi er ferdig kl. 11.00

Hvem får denne invitasjonen?
Denne invitasjonen sendes alle10- 11 åringer som er medlemmer (evt. medlemmer
og/eller tilhørende) i Den norske kirke og som tilhører Sælen menighet.  (Evt; Barnet ditt
er tilhørende hvis minst en foresatt er medlem av Den norske kirke. Har du spørsmål om
dette ber vi deg ta kontakt).

Kontakt
Sælen menighet

Påmelding
Har 10- 11-åringen behov for oppfølging eller tilrettelegging som vi trenger å vite om, gi
oss beskjed om dette. Så kan vi sammen legge til rette for at Lysvåken blir en flott
opplevelse. Send påmelding innen 21.11. til nyg.signe@gmail.com
. Merk meldingen med Lys våken.
Vi trenger å vite:
Navn:
Adresse:
Alder:
Mor/fars mobil:
Allergier
Trenger barnet spesiell oppfølging eller tilrettelegging? Dersom du/dere ønsker å ha en

Sælen menighet

Kontaktinformasjon
Signe Nygård
Ungdomsarbeider
Nyg.signe@gmail.com
Telefon
Nettadresse



samtale i forkant av Lys våken, gi beskjed om det.
Vi har mulighet for frivillig innsats. Det kan være å bake noe, ta en vakt eller gjøre en
annen oppgave i løpet av fredagen. Gi beskjed om vi kan kontakte deg/dere om dette.
TA MED: Sovepose og liggeunderlag, toalettsaker, natt tøy,  skiftetøy, ute klær ( vi skal ut
litt å leke) Og lommelykt!
Vi sørger for mat og snacks fredag og lørdag!

Vi har 2 ungdomsledere på 18 år og 2 voksne ungdomsarbeidere på jobb denne helgen.
Samt flere unge ledere som går på lederkurs hos oss :) SAMMEN blir dette en magisk og
flott opplevelse ! ONCE in a Lifetime :)

Vi ønsker hjertelig velkommen til kirken.
Ønsker dere å snakke med en av oss i kirken kan dere kontakte Anine Mildestvedt som er
menighetspedagog på mob 93024321.

Vennlig hilsen Sælen menighet

Sælen menighet

Kontaktinformasjon
Signe Nygård
Ungdomsarbeider
Nyg.signe@gmail.com
Telefon
Nettadresse


