Ta med…
•

Bibel og skrivesaker

•

Toalettsaker

•

Innesko og turtøy.

•

Masse godt humør :D

•

Smågodt og kaker til kaffe/
kosekvelder

•

Evntuelt sengetøy

Om Laberget leirsted:
Det er et rusfritt overnattings- og
serveringssted.
Stedet ligger idyllisk til i Skogn i
Levanger kommune helt ned til
Trondheimsfjorden.
Hovedhuset består av 16 rom fordelt
på to fløyer. Rommene har tre
sengeplasser. Disse rommene har
bad med toalett og dusj.

inviterer til

Menighetsweekend
Laberget leirsted
16.-18. sept. 2022

Vi disponerer også pilegrimshuset
med 5 rom à 3 senger, hybelen med
to senger og hytta med to rom à 3
senger.
De fleste rommene har plass til fire
hvis man er familie eller gode venner
(og det er vi!)

PÅMELDING:
1) Betal inn summen du skal betale
med Vipps 120 410, eller konto
4448 17 60116.
Merk «Weekend»
1) Skriv deg på utlagt liste i kirken
2) Begynn å glede deg og be for
helga! :)

Vi håper mange setter av helga og
blir med. Dette er viktige dager
hvor fellesskap bygges, vennskap
blir enda sterkere og der det er
god tid til å dele både sorger og
gleder i livet.

Namsos frikirke

Påmeldingsfrist:
mandag 5. september
Har du spørsmål?
Kontakt Gjermund Aglen
mob. 957 444 78

Tema:

Tro i
hverdagen

PROGRAM:

Bibeltime lørdag

v/Gjermund Aglen.
«La ditt rike komme

hver dag»

•

•

•

Handler evangeliet om Guds
rike om noe mer enn søndag
formiddag?
Handler det kristne håpet om
noe mer enn livet etter
døden?
Bryr Gud seg om mer enn
sjela di?

PRISER:

Tid: Hva skjer?

Fullpensjon - rom:

Fredag 16/9

(2 – 4 pers. pr rom)
0 – 3 år
4 – 12 år
Ungdom/voksne
Maks pris pr. familie :
Ekstra for enerom:

18.00
19.00
20.00 –
20.45
21.30

Innkvartering
Kveldsmat
Bli kjent-samling med leker for
store og små
-voksne: kaffekos & kveldstanker
-ungdom: spillekveld

Lørdag 17/9
08.00

Bønn

08.30
10.00

Frokost
-Undervisning: Tro i hverdagen
-Samlinger for Agentklubben og
Tweens
Lunsj
Fritid
Bibeldrama i grupper
planlegging
Kaffeservering
«Bibelgodt» (barn 0-9 år)
Middag

12.30
13.00
15.00

16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30

Bibeldrama i grupper
presentasjon
Tweensamling
Bønn & lovsangkveld
Korssamling for ungdom
Kaffe og frukt

Søndag 18/9
08.30
09.00
11.00
13.00
etter
middag

Bønn
Frokost
Familiegudstjeneste
Middag m/dessert
Evaluering

-

gratis
kr 750,kr 1.500,kr 3.900,kl. 200,-

Sengetøy inkludert i prisene.
(eget sengetøy minus 100,-).

Camping inkl. kost:
Voksne:
barn:

kr 1000,kr 500,-

Allergi? Gi beskjed ved påmelding!
La ikke prisen holde deg tilbake fra
helgen. Det blir tatt opp en kollekt under
helgen slik at vi også kan sponse dem

som har behov for det.

