SAMLING PÅ KIRKEKONTORET
TIRSDAG 21. JANUAR KL.15.00

VINTERLEIR PÅ LIFJELL
7.-9. FEBRUAR
mer info på neste side…

Ønsker du å ha det gøy, gjøre noe sammen med andre og
kanskje også få nye venner? Bli med på Happy Day!
Happy Day-samling på Kirkekontoret 21. januar kl. 15.00-16.00
Du kan komme rett etter at skolen er ferdig for dagen. Her er det lek, mat, dagens ord og
ikke minst info om leiren! Du får også med deg et deltakerbrev der det bl.a. står mer om
tidspunkt for avreise og hva du bør ha med deg.
Kirkekontoret ligger i 2.etg på Coopbygget. Adressa er Jernbanegata 3.

Vinterleir 7.-9. februar på Jønnbu leirsted, Lifjell.

Vi reiser avsted med buss fredag ettermiddag. Når vi kommer fram, installerer vi oss på
rommene. På leiren er det noen fellessamlinger. Fredag og lørdag er det underholdningskveld og søndag er det gudstjeneste. Du kan også velge aktiviteter du vil være med på,
f.eks. skitur, alpint, aking, lek og moro i snøen, brettspill, varm kakao på hytta.
Leiren er et samarbeid med KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets. På leiren kommer
det også ungdom fra andre steder enn Porsgrunn.

Pris: 800 kr. Det dekker samlingen og leiren med mat/drikke, opphold og buss tur/retur.
For dere som vil i alpinbakken, kommer dagspass i tillegg.

Påmelding: Snakk med de voksne i huset og be dem melde deg på senest søndag
19. januar. Gå inn på www.porsgrunnmenighet.no. Er du ikke helt sikker på om du vil bli
med på leir, kan du krysse av bare på samling og gi beskjed på sms senest 24. januar.

Hilsen Porsgrunn menighet
v/ Wenche Thorsen Wiig, menighetspedagog
Telefon: 35 56 34 12 / mobil: 474 68 697
E-post: ww873@kirken.no
Til foreldre/foresatte
Deltakeravgiften på 800 kr settes inn på konto 71470555305 (Porsgrunn kirkelige
fellesråd, org.nr 976 991 141). Husk å merke med: 1210 Happy Day + deltakernavn.
Frist: 24.01. Avmeldingsgebyr 400 kr.
Hvis deres datter/sønn har behov for oppfølging eller spesiell tilrettelegging, ta kontakt.
Sammen legger vi en god plan! Denne invitasjonen blir sendt til alle 8.klassinger som er
døpt i Den norske kirke og til dem som har meldt fra om at de ønsker invitasjon. Hvis dere
kjenner noen som ikke har fått dette og gjerne vil delta, kan de få være med. Invitasjonen
ligger på www.porsgrunnmenighet.no
Vi trenger voksne som kan være med på vinterleiren. Kryss av ved påmelding om du kan.
GPS – på sporet av Gud er navnet på Porsgrunn menighets trosopplæringsplan. Happy
Day er et av flere fine tilbud for barn/unge i alderen 0-18 år.

