
 

 
 

 

 

Hei! 
Vi inviterer alle 5. og 6. klassinger  
til overnatting i Slagen kirke  
lørdag 28. november til  

søndag 29. november.  
 

Dette er en happening som skjer i mange 
kirker over hele landet og markerer  
starten på adventstiden. 

 
Vi møtes 17:00 på lørdag. Og avslutter  

med en gudstjeneste for hele familien,  
søndag kl.11:00.                   
   

Hva skal vi gjøre? 

Spise god mat 

Ha en spennende aktivitetsløype 

Vi skal lage en kul kortfilm  
Lære Lys våken sangen 
Film 

Prøve å sove litt! 
 

 

 

 

 

 
Dette skrivet går til   

alle døpte i Slagen 
menighet + tilhørende 

(det vil si til barn der en 
eller begge foreldre er 

døpt). 

Slagen menighet 

Pakkeliste:  

sovepose, liggeunderlag, 

toalettsaker, pysjamas,  

inne- og uteklær, lommelykt. 

NB! Ikke ta med godteri! 

Vi har det du trenger av godis! 

 

Og selvfølgelig godt 
humør! 



 

 

Slagen menighet 

Spre budskapet 
Dette skrivet går til alle 5. og 6. klassinger som er døpt og 
bor i Slagen menighet. Kjenner dere noen 5. og 6. 

klassinger som ikke har fått info, så er det bare å invitere 
dem med. Denne invitasjonen finner man på: 
www.kirken.no/slagen. 

 

Spesiell tilrettelegging: 
Hvis deres barn har behov for oppfølging eller tilrettelegging 
som vi trenger å vite om, gi oss beskjed om dette så vi 

sammen kan legge til rette for at Lys Våken blir en flott opplevelse 
for alle! 

 

Våkne nattevakter: 
Vi kommer til å ha våkne nattevakter i kirken hele natten.  
Vi som er ledere må ha noen timer søvn. Så vi trenger noen foreldre til å ta 
en to timers vakt midt på natten. 

 

Bilder:  
Vi kommer til å ta en del bilder på overnattingen. Noen av bildene legges  

ut på nettsiden vår eller brukes i brosjyrer som denne. 
Gi beskjed hvis du ikke vil at bilde av ditt barn skal benyttes. 

 

Hva koster det? 
Kr 100 til mat. Betales ved registrering når dere kommer. 

 

Påmelding: 
Meld på via våre nettsider: www.kirken.no/slagen 
I fjor var vi veldig mange, og vi har sett oss nødt til å sette et maks antall 
deltakere. Dette betyr at vi setter et tak på 70 barn. Meld deg på så fort du 
vet om du vil være med – vi registrerer fortløpende! Påmeldingsportalen 
stenges når vi har kommet til 70 deltakere. 
 
For spørsmål kontakt trosopplærer Håkon Ødegård,  

e-post: ho@tonsberg.kirken.no, tlf: 33 37 47 46/ 47 37 84 92. 
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