
2dager til
Vi inviterer til  ferieklubb for 7- og 8-åringer på 
tampen av sommerferien.

• Bli med på morsomme aktiviteter

• Tur til Sprinklet

• Tur til Mærrapanna

• Grille mat, synge sanger  
 og møte nye venner

Arrangører er: Domkirken, Gressvik, Onsøy,
Glemmen og Gamle Glemmen menigheter

“2 dager til”“2 dager til”

barn og unge i den norske kirke
17. - 18. august



TIL
FORELDRE

      Når det er planleggingsdager like før skolen begynner igjen, 
      finnes det ofte ikke tilbud til barn på dagtid. Som en del av 
      kirkens satsing på barn og unge inviteres alle som begyn-
ner på 2. og 3.trinn på ferieklubben «2 dager til» torsdag 17. og fredag 
18.august.

«2 dager til» har hovedbase på Gressvik menighetssenter. Vi går på 
tur til Sprinklet, bader og leker på Mærrapanna og har masse ulike 
aktiviteter ute og inne. Barna blir bedre kjent med kirken og lærer noen 
enkle sanger og bønner.

Ferieklubben er åpen fra kl. 08:00 til 16:00 med en kjernetid fra 
kl.09:00 til 15:00. Det blir servert frokost i Glemmen kirke og på Gress-
vik menighetssenter. Vi ordner buss til og fra Glemmen og ut til Mær-
rapanna.

Pris: Det er gratis å delta på 2 dager til. Vi ordner all mat, utstyr til 
aktiviteter og transport.

Foreldre, besteforeldre eller andre voksne i familien kan gjerne være 
med som medhjelpere på hele eller deler av ferieklubben. En med-
hjelper er med og passer på at barna får en god opplevelse og hjelper 
lederne med å gjennomføre aktiviteter.



“Det er ikke morsomt å spise sin 
mat når den ligger i pakke og ikke 
på fat.”
Derfor lager vi god mat sammen 
og hygger oss!

På vei til Sprinklet

Kanskje du får noen nye venner også?

Dette er Gressvik kirke som
vi skal utforske sammen.

Gøy blir det, i hvert fall!



Påmelding: 
Se våre hjemmesider som 
har påmeldingsskjema og 
timeplan for begge dagene.

Gå inn på www.kirken.no/fredrikstad og finn din lokale menighet.

Har barnet ditt allergier av noe slag eller spesielle behov som vi må ta hensyn til, ber 
vi om å få vite det ved påmelding.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss:

Domkirken menighet:
Anne Kirsti Ulseth: annuls@fredrikstad.kirken.no - mob. 970 73 979

Gamle Glemmen og Glemmen menighet: 
Liv Vrålstad: livvra@fredrikstad.kirken.no – mob. 45 29 08 52

Onsøy og Gressvik menigheter:
Frøydis Romarheim: frorom@fredrikstad.kirken.no – mob. 479 09 478

Absolutt siste påmeldingsfrist er 9. august, men vi oppfordrer alle som vil delta om å melde seg på tidlig, da vi har et begrenset antall plasser på ferieklubben.HU
SK

Invitasjonen er sendt til alle som er født i 2009 og 2010 og somo er registrert som døpte eller tihørende i Den norske kirke 

(minst en av foreldrene er medlem)


