
Påmelding 
Du melder deg på nettet, og finner link til 
påmeldingen både på www.karmoy.frikirken.no og 
på facebooksida til kirka.


Har du ikke tilgang til internett eller trenger hjelp til 
påmeldingen så ta kontakt på:


Mobil 465 14 429 (Geirmund)


Priser: 

Voksen (17+)	 	 	 kr 1140,-


Ungdom (12-16)	 	 kr  860,-


Barn (8-12)	 	 	 kr  660,-


Barn (3-7)	 	 	 kr  570,-


Barn (0-2)	 	 	 kr      0,-


Makspris for familier:	 kr 3800,-


Campingvogn gir kr 300,- i rabatt pr person.


For at alle skal ha  mulighet til å reise på weekend 
lager vi en «spleisekonto». Har du mulighet til å 
betale litt ekstra så kan andre som har behov for det 
få rabatt. Dersom du har behov for redusert pris så 
ta kontakt med: 


Geirmund (465 14 429)


Lars Øystein (970 38 419)


www.karmoy.frikirken.no

Brandøy 

Brandøy er lokalisert vakkert på Bjoa i Vindafjord 

kommune, og har mange gode fasiliteter, bl.a. 

gymsal, trampoline, bademuligheter, to 
volleyballbaner, basketballbane, fotballbane og kai. 

Det er også gode muligheter for turer i området.


Du trenger ca 55 min (66 km) å kjøre  fra Håvik til 

Brandøy. Har du behov for skyss så ta kontakt med  

Geirmund (465 14 429)


Du finner mer info og bilder om Brandøy på: 
www.brandoy.no


Menighetsweekend 
29.9 - 1.10 2017 på Brandøy 

Tema: 

Jesus som forbilde

http://www.karmoyfrikirke.no
http://www.karmoy.frikirken.no
http://www.karmoyfrikirke.no
http://www.karmoy.frikirken.no


Aktiviteter 
* Aktiviteter i gymsalen


* Fotball


* Volleyball


* Luftgevær skyting


* Kano


* Fjelltur


* Brettspill


* Håndarbeid - julemesse verksted


Vi skal ha et variert program 
med HØY og LAV puls, med tid 
for ettertanke, avslapping, 
aktiviteter, tur og felleskap

Felleskap 

Menighetsweekenden er 
en flott mulighet til å bli 
bedre kjent med 
hverandre. Du vil få 
mulighet til felleskap 
gjennom samlinger, 
aktiviteter og måltider.

Jan Rettedal


Jan taler livsnært om 
Jesus - med humor. Han 
har forkynt om å følge 
Jesus gjennom hele sitt 
yrkesliv, og jobber nå som 
menighetsutvikler i 
Frikirken sentralt.


Hanne Marie Skaar 

Hanne Marie Skaar er 
leder for ungdomsarbeidet 
på Visjon og er fra 
Greåker Frikirke, er 
engasjert og skal ha 
ansvar for ungdommene 
på weekenden.

Jesus som forbilde 

Gjennom undervisning på 
møter, samlinger og 
gudstjenester skal vi ha 
fokus på Jesus som 
forbilde.

Noe av det vi skal gjøre sammen 
* Undervisning om Jesus som forbilde


* Eget opplegg for barn og ungdom


* Egen samling for damene, mens mennene har ansvar 
for barna. Etterpå bytter vi og mennene har egen 
samling mens damene har aktiviteter med barna.


* Bønnevandring for alle aldersgrupper


* Lovsang


* Bønn


