Menighetsweekend Strand 22-23.august!
Velkommen til å bli med
Norkirken Drammen på
menighetsweekend på Strand
leirsted utenfor Sandefjord!
Weekenden blir i år fra lørdag
22.august til søndag 23.august (ett
døgn). Det blir et variert opplegg
som passer for alle aldere!
Det blir noen samlinger/aktiviteter
felles, og ellers blir det på lørdag
god tid til avslapping og fritid.
Menighetsweekend er gøy og
koselig - og fint for fellesskapet! Bli
med!

Lørdag 22.august: Kl.10-11: Innsjekking kl.11: Samling. 12.30: Lunsj:
Kl.13.30: Felles aktivitet/fritid. Kl.15.30: Middag Kl. 16-19: Valgfrie
aktiviteter/fritid. Kl.19: Kveldsmat Kl.20: Lek og moro Kl.22.00:
Kveldssamling.
Søndag 23.august: Kl.09: Frokost Kl.11: Gudstjeneste.
Menighetsweekenden avsluttes med gudstjenesten, men fra kl.13 er det
mulig å bestille seg nydelig middagsbuffet og ta søndagsmiddagen på
Strand. P.S. Det er mulig å være med på weekenden bare på lørdag, uten
overnatting.

For de eldste barna og ungdommene blir det mulighet å overnatte i hengekøye i Strandskogen (rett ved
leirstedet) fra lørdag til søndag sammen med Bjørn Mosskull og Helene Byholt (bildet). Håper mange blir med
på dette! Leirstedet har hengekøye til alle. Ved regn/dårlig vær blir det overnatting på hyttene på Strand. P.S.
De som ikke ønsker hengekøyeovernatting ligger på hyttene på Strand. Men det hadde vært gøy hvis vi ble
mange med på hengekøye-campen!

Smittevern

Info om priser menighetsweekend
og påmelding; se neste side:

Gjeldende smittevernregler blir
fulgt under weekenden. P.S. På
leirer er regelen om 1 meter
«opphevet» for barn og unge
under 20 år.

Priser menighetsweekend, fra lørdag 22.8 til søndag 23.8:

Hytte med enkel standard:
4-6 mannsrom, toalett på gangen, seperat dusjbygg.
Ungdom og voksne fra 16-99 år:

Kr. 600,-

Ungdom 12-16 år:

Kr 450,-

Barn 3-11 år:

Kr 300,-

Barn 0-3 år gratis.
Prisen inkluderer overnatting + mat (3 måltider lørdag og frokost søndag).
Vask av rom inkl. i prisen
Overnatting i hengekøye + mat: 450,- (Strand har hengekøyer til alle)
Prisen inkluderer 1 overnatting + mat (3 måltider lørdag og frokost søndag). Vask av rom inkl. i
prisen.

Gjestehus med god standard:
Dobbeltrom eget bad og med mulighet for 120 cm bred
sovesofa 3-4 pers. pr. rom
Voksne fra 16 til 99 år: Kr 800,Ungdommer 12 til 16 år kr. 550,-

Påmelding:
Påmelding til
administrasjonsleder Synnøve
på mail:
adm.leder@norkirken.drammen.no

Barn 3-11 år: 350,- Barn 0-2: Gratis

og frokost søndag). Vask av rom inkl. i prisen.

Oppgi navn og ønsket alternativ
for overnatting/ev.dagjest + ev
leie av sengetøy/håndkle.

Å leie sengetøy og håndkle kr.100 kommer ev i tillegg.

Påmeldingsfrist: 5.august.

Dagsgjester på lørdag (ikke overnatting):

Mer info til de påmeldte blir
sendt ut i august. Faktura
sendes ut i etterkant av
weekenden.

Prisen inkluderer 1 overnatting + mat (3 måltider lørdag

Lunsj: Kr. 90,- Middag med dessert: 200,- Kveldsmat: 90,-

Spm? Kontakt Helge, på tlf. 993
54 449

Velkommen på
menighetsweekend!

