
ADVENTSHELG I KIRKEN

Meld deg på i dag, og bli med på en
opplevelse 26.- og 27.november!

Til foresatte
Vi inviterer 2011-kullet, som sokner til Stange menighet, til en
aktivitets fylt lørdag i Stange kirke, med overnatting på Vollbo og
gudstjeneste søndag 27.november.

Vi trenger litt hjelp under arrangementet å håper noen foresatte
kan bidra med: baking av boller, henting av pizza, hjelp under
maten, skyss mellom kirken og Vollbo og brann/-nattevakt. Dette
velges ved påmelding. Om det er tryggest for ditt barn at du sover
over, er det også mulig.
Lys våken er et gratis arrangement.

Trosopplæring er for alle og har dere behov for spesiell
tilrettelegging, kan det opplyses på forhånd.
Dette brevet sendes til de barn som er medlemmer i
Den norske kirke, og som sokner til Stange menighet.
Navnene er hentet fra våre medlemsregistre. Dersom dette ikke
medfører riktighet, beklager vi og ber dere ta kontakt med oss.
Barn som ikke er døpt er også hjertelig velkommen til å delta.

Stange menighet

Kontaktinformasjon

Sogneprest i Stange: Frede Fjågesund,
957 54 142

Vegard Fikke
974 96 988



 

 

 
 

 

 
Velkommen til Lys Våken i Stange kirke med overnatting på Vollbo!

Har du lyst til å være med på noe fint og spennende? Vil du være med på
Lys Våken? Kvelden før 1.søndag i advent er kirkas nyttårsaften, og dette
skal vi feire sammen med kirker over hele landet! Lys våken handler om å
være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for oss

selv, verden og Gud.

Fremmøte er lørdag 26.november kl. 18:00 i Stange kirke
Her skal vi ha natursti, bli kjent med kirkerommet, spise pizza og andre

godsaker sammen, og feire kirkens nyttår! Vi øver også på sang og
musikk til gudstjenesten, søndag 27. november, hvor vi håper å se familie

og venner!
De som ønsker å sove hjemme, kan hentes av foresatte kl.23:00 i kirka.

Søndag 27.november er det oppmøte for alle kl.09:30 i kirka, da har vi
litt tid til å øve før gudstjenesten kl: 11.00. Vi avslutter med kirkesaft.

Meld deg på Lys Våken!
Få en foresatt til å hjelpe deg med påmelding, innen 22.november. Dette

gjør du på hjemmesiden vår: kirken.no/stange. E-post med mer info
sendes alle påmeldte torsdagen før. Pakkeliste: Varme klær og sko, inne

sko, liggeunderlag og sovepose, lomme/-hodelykt og refleks.
Vi gleder oss til å se deg!

Vennlig hilsen, for Stange menighet
Vegard, May Sigrun, Frede


