FRA LYSVÅKEN SANGEN
Tenk å få være med, å tilhøre slik et sted.
Der barna er størst, de små kommer først,
vi lever og vi er til. I latter, i gråt og smil.
Større enn alt, vi er større enn alt!
Å synge, drømme og be, her i vår kirke samles, spise og le.

Kjære foreldre og foresatte som tilhører Den norske Kirke,
bor i Sannidal, og har en 6.eller 7. klassing i huset.
LYSVÅKEN 2019
Lørdag 2.februar til søndag 3.februar ønsker vi 6.og 7.klassingene velkommen til en
spennende opplevelse i Sannidal Kirke.
Denne helgen ønsker vi at alle 6.og 7.klassingene i Sannidal skal få anledning til å se og oppleve
Sannidal Kirke fra en annen side en det de er vant med.
Det blir et variert program med leker og aktiviteter, ute og inne.
Vi skal på en spennende oppdagelsesferd i kirken.
Vi skal også ned i Kirkedalen for å fyre bål og grille pølser.
HVA ER LYSVÅKEN?
Navnet LysVåken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne overfor
det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan
vi oppleve at Gud er LysVåken for oss. Arrangementet foregår i hele Norge og er en del av trosopplæringen i Den norske kirke.
PROGRAM/PÅMELDING
Vi møtes på lørdag klokken 16:00 og har fullt tempo inntil vi overnatter i kirkerommet.
Søndag våkner vi til frokost og litt øving før familiemessen begynner klokken 11:00, her bidrar
LYS VÅKEN-gjengen. Det vil bli nattverd under denne familiemessen.
Hvis deres barn har behov for oppfølging eller tilrettelegging som vi trenger å vite noe om,
gi oss beskjed om dette. Så kan vi sammen legge til rette for at LysVåken blir en god opplevelse i kirka.
Vi ønsker alle barn i 6 og 7.klasse velkommen, men har kun lov til å sende invitasjon
i posten til våre egne medlemmer.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål.
Påmelding senest onsdag 30. januar.
Send deltagers navn, telefon+navn til foreldre/foresatte
til: Sven Ludvigsen
sven@sginfo.no eller
SMS tlf. 928 81 346
Arrangementet er gratis.
Vi ønsker hjertelig velkommen til kirken!
Vennlig hilsen
Oss i Sannidal menighet

