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Al l e 5.-  og 6 . kl assi nger  
i  Sandef jor d...
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t i l  

24-festival !
Velk ommen  

t i l  
24-festival !

27. og 28. j anuar

Er  du voksen og har  lyst  og m ulighet  t i l  å h jelpe?!

SETT AV NOEN TIMER OG BLI MED :)

Vi trenger deg, og har behov for:

-  Vakter (som bidrar til ro og positiv stemning i hallen)

-  Kjøkkenhjelp (ordne, servere og rydde etter mat)

Vi sørger for kaffe, gule vester og god stemning!

I forbindelse med slike arrangement skal politiattest forevises. Det gjøres 
enkelt på politiet.no, og attesten videresendes til 
kristin.dybvik@sandefjord.kirken.no. Vær ute i god tid - behandlingstid fra 
politiet oppgis til to uker.

Ti l  deg som er forelder/ foresatt

Lørdag kl 11:30 til 15:00

Lørdag kl 14:30 til 17:30

Lørdag kl 17:00 til 21:00

Søndag kl 08:30 til 12:30

Vak tsk i f t

Se f i l m  f r a 
for r i ge 

fest i val  på 
Facebook!!

Søk på 24festival i Sandefjord



Føl g oss på facebook!
https://www.facebook.com/24festivaliSandefjord

Fi l mer I n fo I nspi r asjon

Tone Raundalen
Festivalkoordinator
tone.raundalen@sandefjord.kirken.no
97 01 68 13

K ontak t
Kr ist in Dybvik
Påmeldingsansvarlig
kristin.dybvik@sandefjord.kirken.no
97 53 11 39

24-festival  i  Sandef j ord!

-  ha det gøy med spennende aktivi teter
-  få nye venner

-  møte en stor gjeng engasjerte 
ungdommer

-  møte trygge voksne
  -  oppdage nye sider ved Bibel en

-  l ære nye sanger
-  sove hjemme

Vi  skal ...

Tidspunkt : 27. januar kl 11:30-21:00 og 28. januar kl 
09:00-12:00.

STED: Stokkehallen.

FOR: 5. og 6. trinn.

PÅMELDING: kirken.no/sandefjordfelles. 
Førstemann til mølla! Siste frist 12. januar. 

PRIS: 400 kr. Inkluderer mat og aktiviter. Bli medlem for  
100 kr og få 150 i rabatt. 350 kr totalt. Se nettside for 
detaljer.

SØSKENMODERASJON: 200 kr avslag fom. søsken nr 1.

INFO


