Prisar for weekend
Kr
Vaksne:
1400,Born 8-10 kl:
960,Born 4 år-7 kl:
700,Born under 4 år:
GRATIS
Maks for ein familie:
4400,Leige av sengeklede:
100,Dersom ein tar med sengeklede, kan ein låne dyner og
puter, gratis ☺.

Velkommen til
WEEKEND!

Påmelding via heimesida til kyrkja i Suldal:
www.suldal.kyrkja.no
Får du ikkje til å melde på via heimesida så send
ein e-post til Suldal kyrkjekontor:
post@suldal-kyrkja.no

Stemnestaden leirplass

Få med namn og alder
(og klassetrinn for skuleborna)
Påmelding frå 9. januar

16.-18.mars 2018
Tema: Elska

VELKOMMEN
……..til ei helg for ALLE GENERASJONAR på tvers av bygdene i
Suldal.
Storsamlinga skal vera på Stemnestaden leirplass i Grinde i
Tysvær kommune (ta av frå hovudvegen og sving mot
venstre mot Skjoldastraumen/Nedstrand i Grinde sentrum).
Her vil me by på: god mat, rikeleg tid til fellesskap for både
små og store, bibelsamlingar for ulike aldersgrupper og
forskjellige fritidsaktivitetar.
Hans Høie blir i år med oss utanfrå. Han har i mange år jobba
med undervisning og vegleiing i Normisjon Rogaland.
Han er nå vaktmeister på Horve leirstad i Sandnes.
I tillegg blir Jelsa/Erfjord –presten, Margit S. Haver med.
Eit flott team av lokale ungdommar og medarbeidarar elles
vil delta på ulike måtar.
Her er altså mange i sving for å leggja til rette for ei flott helg
i lag.
Me håpar at mange vil setja av helga og bli med også dette
året!
Ein komité med folk frå alle sokn (Erfjord, Jelsa, Sand og
Suldal) har ansvar for opplegget.
Så nok ein gong: Hjarteleg VELKOMMEN!

Program
Fredag 16.mars
17:30-18:30
Innkvartering
18:30-19:30
Kveldsmat
19:30
Kveldssamling for dei frå 4 år-3.kl
20:45
Samling for dei største borna( frå 4.kl)og dei
vaksne. Kaffi/te m.m.
22.30
4-6. klasse «Går inn for landing» Natti natt !
Laurdag 17.mars
08:00-09:30
Flexi-frukost
10:15
Borna går til sine samlingar
10:30
Bibelsamlingar for born/ungdom/vaksne
12:30
Lunsj
13:30
Ulike aktivitetar: Bading, leik, avslapping, tur…
15.30
Kiosk + Kaffi/te m.m
17.15
18.00
19:30
20:30
21.00

Leik/samling for 0-6 år i storsalen
Middag
Fest for alle frå 1.kl og oppover i storsalen
Kaffi/te, saft, kaker og frukt
Kveldssamling for dei vaksne og for dei største
borna (frå 4 klasse)+Bønnevandring

22.30
4-6. klasse «Går inn for landing» Natti natt !
Søndag 18.mars
08:00-09:30
Flexi-frukost
10:30
GUDSTENESTE m/ bønnevandring og nattverd
12:30
Middag

