Til foreldre / foresatte:
Kirken stiller med flere voksne og ungdommer som ledere.
Det trengs noe praktisk hjelp av foreldre, vi ser gjerne at
dere melder dere i påmeldingen.
Har ditt barn behov for spesiell oppfølging / tilrettelegging
på noe vis, skriv i kommentarfeltet / ta kontakt.
LysVåken er gratis. Det er fullt mulig å gi i kollekt når dere
kommer for å se barna på søndagens gudstjeneste kl.1100.
Vi legger opp til at barna skal sove fra kl. 23.
Det er kjekk Julemesse (basar, grøt og salg) lørdagen før,
24.nov, fra kl.1400 – Der er hele familien velkommen!
(Framsidefoto: Lars Myhren Holand)

Påmelding:
www.imarka.no
innen søndag 25. november
Påmelding medfører tillatelse til å bruke bilder fra
arrangementet i kirkens informasjonsarbeid. Reservasjon mot
dette kan noteres i kommentarfeltet i påmeldingen.
For spørsmål, kontakt menighetspedagog Jane Baltzersen
jb436@kirken.no tlf: 51 59 93 54

LysVåken
Invitasjon sendes alle født i 2007, og som står oppført i Den Norske Kirkes
medlemsregister, enten som døpt eller som tilhørende pga.foreldres medlemskap.

Overnatting i Madlamark kirke

Fredag 30.nov.kl.1700 – 1945, og
lørdag 1.des. kl.1630 – søndag 2.des. kl.1230
Vi inviterer deg som er 11 år i 2018 (eller går i 6.klasse) til en
super weekend i Madlamark kirke!
Fredag skal vi
 Spise fredagsmat og bli kjent med de som kommer
fra den andre skolen.
 Få LysVåken-T-skjorte
 Contact Games og andre aktiviteter i kirkekjelleren.
Lørdag-søndag skal vi:
 Sove i selve kirken (med rare lyder og en helt spesiell
atmosfære…)
 Finne ut hvordan vi kan lyse opp i vår verden og
være ”lys våken”
 For øvrig blir det god mat, kjekke fortellinger, kule
aktiviteter, sang, dans, male-prosjekt, deltagelse på
gudstjeneste, og mye mer.
Hvis du synes det er litt vanskelig å overnatte, kan du avtale
at foreldre henter seint på kvelden og at du sover hjemme.
Når du kommer lørdag må du ha med: Sovepose,
liggeunderlag/luftmadrass, toalettsaker, pysjamas.
Vi gleder oss - og håper du melder deg på sammen med
alle klassevennene dine. Se informasjon på baksiden.
Til slutt: På LysVåken får du en ny invitasjon til et nytt og
kjekt opplegg: Kode B – 3 samlinger i januar (28/1; 6/2 og
14/2 etter skoletid) hvor vi skal knekke den spennende
koden som åpner opp DIN store fortelling. Gled deg!
Hilsen oss i Madlamark kirke – din kirke,
Anne Marte, Jane og Jan Steinar

