Påmelding:
www.tveitmenighet.no innen onsdag 14. november.

Pris
Pris for Lys Våken 100,- dekker bl.a. t-skjorte og mat. Betales ved
ankomst.

Ta med
•
•
•
•
•
•

OVERNATTING I KIRKEN

Hei alle 6. klassinger i Tveit
Har du lyst å være med å overnatte i kirken?
Bli med på Lys våken 17.- 18. november

Sovepose
Liggeunderlag/
luftmadrass
Toalettsaker
Pyjamas
Inne- og uteklær
Lommelykt

Kontakt oss
margot.tangen@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 19 68 95 / 90941717

Ledere
I år har vi invitert med 7. klassinger som miniledere, og skal ha et
lite kurs med dem.
I tillegg er det med noen ungdomsledere. De gleder seg til å møte
dere!!

Foto: Trygve Tønnesen

Lys våken 2018

Info til de voksne

Natt til 18. november, altså lørdag 17. til søndag 18. nov. kan

LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt

du bli med på å sove i den gamle kirka vår, sammen med

oss.

andre 6- og 7- klassinger i Tveit!
Vi møtes i kirka lørdag kl. 17.00 og er ferdige etter

Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv.

gudstjenesten på søndag.

Det handler ikke om at barna skal være oppe hele natta!

Vi skal gjøre mye gøy, spise god mat, lage innslag til

Vi trenger hjelp fra frivillige foreldre!

gudstjenesten, utforske kirka og sist, men ikke minst,

Kunne du tenke deg å bidra?

overnatte i kirka!

Vi trenger hjelp til måltider lørdag og søndag

Foreldre og søsken er hjertelig velkomne til å bli med på

og nattevakter (2 timers vakter fra 00.00 til kl 08.00).

gudstjenesten som begynner kl. 11.00 på søndag.

Skriv i påmeldingsmodulen hva du kan hjelpe til med.

Alle i 6-klasse er velkommen til å være med på Lys Våken. Vet
du om noen som ikke har fått brev, så inviter dem gjerne med.
Vi gleder oss til å se deg!
Med vennlig hilsen Margot Tangen,
trosopplærer i Tveit menighet

