Kjernetiden: 0900-1500 hver dag
I tillegg kan barnet komme fra kl 0800 og
bli til kl 1600.

Bo-hjemme-leir,
uke 33, i Ullerål, Hønefoss

Sted: Ullerål kirke, Krokenveien 42, 3515
Hønefoss
Pris for hele uka inkl ett måltid og frukt:
Fra kl 0900-1500 kr 750,Fra kl 0800- 1500 eller
fra kl 0900-1600 kr 850,Fra kl 0800-1600 kr 950,Søskenmoderasjon og evt økonomisk
støtte ved behov.

Fra mandag 12. til og med
fredag 16. august tilbyr Den
norske kirke på Ringerike
Bo-hjemme-leir for barn
som går ut av 1., 2., 3., eller
4. klasse denne sommeren.
Ullerål kirke ligger flott til på Haldenjordet.
Her er supre innelokaler og god plass til å
leke på utenfor kirken. Det er kort vei til
både idrettsplass, lekeplass og gapahuk.
Vi har lego, spill, bordtennisbord,
basketballkurv mm. I tillegg til fri lek, vil vi
ha noen fellesaktiviteter, som blant annet
hobby, og tilby «kurs» i gitarspill,
dukketeater mm.
Påmeldingsfrist: 20.juni. Nb vi har begrenset med plass, så
først til mølla - prinsippet gjelder 😊

Bo-hjemme-leir😊
Hver morgen starter med en
morgensamling. Her forteller vi en
bibelhistorie ved å bruke film, flanellograf
(bilder på tavle) eller andre visuelle
hjelpemidler.
To av dagene blir det tur til gapahuken.
Der er det god plass til lek og moro, og en
fin hinderløype.

Påmeldingsslipp til Bo-hjemme- leiren:
Navn på deltager:
………………………………………………………………
Går på……………………………………………..skole
i ……klasse. Årstall født: ……………………
Kommer kl……………Hentes kl ………………….
( dette kan endres)
Evt allergier:
…………………………………………………………………
Evt andre sykdommer/ behov vi trenger å
vite om:
…………………………………………………………………
Navn på foresatte:
…………………………………………………………………
Tlf foresatte:
…………………………………………………………………

Hovedledere,
Elina Lysakermoen og Vigdis-Merete
Rønning, har lang utdannelse innen
musikk og pedagogikk, erfaring med barn
og jobber i dag med blant annet
barnearbeid i kirken.

E-post foresatte:
…………………………………………………………………
Bilder. Stryk det som ikke passer:
Vi samtykker/samtykker ikke at bilder
uten navn, tatt i løpet av uka, kan brukes i
lokalavisen, kirkens nettsider, Facebook

Bo-hjemme-leiren er åpen for alle.
Påmelding og evt. spørsmål, rettes til
undertegnede

Beløpet betales til konto nr:
2230 26 04634 ved påmelding.

Vi gleder oss til å tilby den første Bohjemme-leiren! Dette er historie! Bli
med!

Underskrift:
Dato: ………………
Foresatte:
……………………………………………………

Vennlig hilsen for oss alle,
Vigdis-Merete Rønning
Menighetspedagog/kateket.
Tlf 91 85 46 49
E-post: tro@ringerike.kirken.no

Arr: Trosopplæringen på Ringerike

