


INFORMASJON OG PÅMELDING:
PÅMELDING INNAN TORSDAG 30/11 2017 
Meld deg på online på www.kyrkja-stord.no 
eller kontakt kyrkjekontoret på telefon 53403430  

NB! HUGSELISTE:  
• Sovepose, liggjeunderlag, pute, toalettsaker, 

pysjamas, byteklede, uteklede, pengar (kr 150,-) 
• Me har laurdagsgodt til alle! 
• Oppmøte 2. desember kl. 18:00 i Nysæter kyrkje. 

FAMILIEGUDSTENESTE MED UTDELING AV BOK: 
Gudstnesta 3/12 er avslutninga på LYS VAKEN-helga. 
Dette blir ei fin adventsstund i kyrkja for heile familien. 
Gudstenesta byrjar klokka 11:00. Velkommen til familie 
og venner! 

BETALING:  
Deltakaravgifta er kr 150,- Det er høve til å betala 
kontant ved oppmøte, eller med Vipps. Vipps-kode: 
#124663. Merk innbetalinga T11. Sjå meir om betaling i 
rubrikken t.h. 

Ta kontakt om de har spørsmål. 
Venleg helsing Nysæter kyrkjelyd.

Avs: Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord - Telefon: 53 40 34 30 - E-post: post@kyrkja-stord.no - Web: www.kyrkja-stord.no

Kva er T-dagen?  
Dåp og opplæring høyrer saman. Difor arbeider me med 
trusopplæring i kyrkja.  Trusopplæringa er for barn og unge i 
alderen 0-18 år.  

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Barna 
får årleg tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn 
etter alderen på barnet. «LYS VAKEN» har namnet T11, 
ettersom det er T-dagen for dei som fyller elleve dette året.  
T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.   

Alle døypte barn i vår kyrkjelyd får tilsendt invitasjon til T-dag. 
Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje. 

Me ber om at de melder frå dersom barnet dykkar har 
særskilde behov. Det gjeld t.d. allergiar, utfordringar knytt til 
åtferd, utviklingshemming m.m. Då er det lettare for oss å 
møta barnet dykkar på ein best mogleg måte. Ta direkte 
kontakt, eller meld frå i påmeldingsskjemaet. 

Dersom det av ein eller annan grunn er vanskeleg for dykk å 
betala når det er kontingent for ein T-dag, kan barnet likevel 
vera med. Gje melding om dette rubrikken i påmeldings-
skjemaet på heimesida. 

Velkommen til T-dagen!FØLG OSS PÅ FACEBOOK! 
Kyrkja i Stord og Nysæter

http://www.kyrkja-stord.no
http://www.kyrkja-stord.no


TIL DEG SOM FYLLER 11 ÅR I ÅR:

T11 LYS VAKEN

Du som fyller 11 år i år blir invitert til noko 
spennande: Første søndag i advent er det 
nyttår i kyrkja - då byrjar eit nytt kyrkjeår! 
Dette kan du og andre 11-åringar i 
kyrkjelydar over heile landet få vere med å 
feire!  

Natt til første søndag i advent, laurdag  2/12- søndag 
3/12, inviterer me deg til å bli med på LysVaken i Nysæter 
kyrkje! Me møtest i kyrkja laurdag kl. 18:00.

På LysVaken skal me bli kjende med kvarandre, leike og ha ulike aktivitetar, utforske kyrkja, laga 
gudsteneste, eta god mat (taco) og sist, men ikkje minst, sova i kyrkja til neste dag. 

På søndag et me frukost saman og førebur oss til gudstenesta som skal vera kl 11:00. I 
gudstenesta får du ei bok i gåve frå Nysæter kyrkjelyd.



TIL DEI FØRESETTE:

LYS VAKEN er eit arrangement som blir gjennomført i 
kyrkjer over heile landet, og er ein del av trusopplæringa i 
Den norske kyrkja.  

LYS VAKEN handlar ikkje om å vera vaken heile natta, men 
om å vera vakne og merksame på det som skjer rundt oss. 
Me skal vera «lys vakne» ovanfor kvarandre, Gud og oss 
sjølve. 

Alle deltakarane på LYS VAKEN får boka Bibelen - ei vandring gjennom den store Bibelforteljinga i gåve frå Nysæter 
kyrkjelyd i gudstenesta søndag 3/12.


