
Påmelding 
Du melder deg på nettet, og finner link til 
påmeldingen både på www.karmoy.frikirken.no og 
på facebooksida til kirka. Husk å betale for 
weekenden ved påmelding VIPPS#24198


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


Mobil 465 14 429 (Geirmund)


Priser: 

Voksen 	 	 	 kr  1300,-


Ungdom (12-17)	 	 kr  960,-


Barn (4-11)	 	 	 kr   650,-


Barn (0-4)	 	 	 kr  Gratis


Makspris for familier:	 kr 4260,-


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

Stemnestaden 

Stemnestaden er lokalisert i Grinde i Tysvær 

kommune ved Grindafjorden, og har mange gode 

fasiliteter. 

Du trenger ca 26 min (25 km) å kjøre  fra Håvik til 

Stemnestaden. Har du behov for skyss så ta kontakt 

med  Geirmund (465 14 429)


Du finner mer info og bilder om Stemnestaden på: 

www.stemnestaden.no 


Program: 

Niklas Bengtson som er pastor i Kragerø Frikirke blir 

med oss som taler. Han skal ha fokus på den røde 

tråden i Gamletestamentet. Spennede og god 

bibelundervisning. 


Det blir bibelundervisning og kjekke aktiviteter som 
for ungdommene og barna.  Stemnestaden tilbyr 

aktiviteter som, fotball, sandvolley, frisbeegolf, pil og 

bueskyting, kano og kajakk mm


Menighetsweekend 
28.9 - 30.9 2018 på Stemnestaden 

Tema: 

Den røde tråden 

     

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


Aktiviteter 
* Lekeplass for de minste


* Fotball


* Volleyball


* Frisbeegolf


* Kano og kajakk


* Tur


* Brettspill, bordtennis mm


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.

Niklas Bengtson 


Niklas er pastor i Kragerø 
frikirke. Han er en dyktig 
bibelunderviser og skal 
hjelpe oss med å finne 
den røde tråden i Gamle 
Testamentet. Dette tror vi 
blir spennende og bra!


Noe av det vi skal gjøre sammen 
* Undervisning fra Gamle testamentet


* Eget opplegg for barn og ungdom


* Overraskelses aktivitet på lørdagen. 


* Tur for de som ønsker det


* Aktiviteter som Stemnestaden tilbyr


* Bli kjent med nye


* Lovsang


* Bønn


