
DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådØyer og Tretten menigheter

HIMMELHÅP

VELKOMMEN
Alle dere i Øyer og Tretten som er, og blir, 11 år i år - til
samling i og rundt Tretten kirke.

Fredag 27.november kl.16.30 -19.30.

Himmelhåp er knyttet til Allehelgen, men vi gjennomfører det i
år ved 1.adventshelg. Det handler om det som skjer rundt
døden, om sorg og savn og om kjærlighet og håp. Invitasjoner
blir sendt ut til alle 11-åringer som er døpt inn i Den norske
kirke, men alle som er eller blir 11 i år er velkomne!



DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådØyer og Tretten menigheter

Vi skal:
 - spise suppe sammen
 - snakke om kjærlighet, sorg og død
 - høre om hva som skjer i en begravelse
 - lære sanger til håp og trøst
 - vandre på kirkegården, gå opp i tårnet og tenne lys
 - grille pølser i bålpanne
- undre oss og stille spørsmål

Håper dere også kan delta på gudstjenesten søndag den 29. kl.11.00 i Tretten kirke.

PRAKTISK:
 Vi skal være både ute og inne, så det er viktig med gode klær! Har dere
hodelykt, kan dere ta det med, men vi har lommelykter. Fint om dere kan ta med
syltetøyglass som vi kan ha telys i. Gjerne flere, om dere har, uten etiketter
og slikt.
Meld ifra hvis det er matallergier eller noe annet vi skal ta hensyn til.
 Foreldre er velkomne til å være med på grilling fra kl 19.00 (vi har kaffe og
kakao). Vi følger smittevernreglene.

På grunn av pandemien har vi i år valgt å ikke arrangere Lys
Våken med overnatting i kirken. Derfor blir det Himmelhåp i stedet. Men, vi håper at vi neste
år kan invitere dere til Lys Våken!

PÅMELDING OG SPØRSMÅL
Påmelding til: post.oyer@kirken.no - innen torsdag 26.november
For spørsmål: Ingunn Dalan Vik 91711891/iv328@kirken.no

Se også vår nye hjemmeside: www.kirken.no/øyer

Hilsen utvalget for Trosopplæring barn i Øyer og Tretten
menigheter
Marit Melberg (frivillig), Ingunn Dalan Vik (sokneprest),
Kari Irene Lien (kantor), Ann-Kristin Fauske Mathisen (menighetspedagog)


