
Tweenshelgen den 26. - 27.september er avlyst,  

men vi har mange planer og mye opplegg. Håper DU kan bli med 🙂 

 

* 
 

HUSK: Tweens er en gruppe for barn og unge fra 4. - 7.klasse.  

(8.klasse og oppover blir inviterte til ungdomsgruppa. Egen info om dette kommer.) 
 

* 
 

Tweensgruppa starter ordentlig opp i oktober: 
Søndag 11.oktober møtes vi og har det gøy 

sammen. Vi begynner med å gå i messen klokken 11 først. Deretter spiser vi 

pizza og drar på Gravity i Tønsberg.  

Tidsramme for søndag 11.oktober:  
Møt til messen klokken 11 (hvis ikke foresatte skal være med på messen så må Terese vite 

om dette!!!).  Vi er ferdig på Gravity klokken 1500.  
Pris 100kr per barn/deltaker (Menigheten dekker resten: billetten til Gravity koster egentlig 

155kr og i tillegg serverer vi pizza og brus.)  Meld deg på til Terese på telefon 40451985 
med navn på barn (skriv også navn på foresatt så vi ser hvem som sender meldingen). 
Foresatte trenger ikke være med på noe av opplegget, men hyggelig hvis de blir med i 

messen, og vi vil selvfølgelig trenge noen til å kjøre til Gravity.  

Si i fra hvis noen kan hjelpe Terese med opplegget 🙂 
 

* 
 

De neste datoene for Tweensgruppa: 
Søndag 8.november: Klokken 1100 - 1500 -->  Messe, lunsj med pizza og brus, Spill og konkurranser  

Søndag 6.desember: Klokken 1100 - 15:00 --> Juleverksted og pepperkakebaking m.m. (også for foresatte 🙂) 
Søndag 17.januar (2021): Klokken 1100 - 1500: Messe, lunsj med pizza og brus, evt. tur til Aktiv Badeland (Nøtterøy) 

KARNEVAL I FEBRUAR (egen info kommer) 
Søndag 7.mars: Klokken 1100 - 1500 -->  Messe, lunsj med pizza og brus, Spill og konkurranser  

Søndag 18.april: Klokken 1100 - 1500 --> Messe, lunsj med pizza og brus, (opplegg for denne dagen er uavklart foreløpig. Kom gjerne med 

forslag 🙂) 

 

I mai-måned er det både 1.kommunion og konfirmasjon, så da blir det ikke noen tweensgruppe, men menigheten har sin årlige utflukt/picnic 
den 30.mai (forehåpentligvis på Karslvika). Følg med på info. Alle i menigheten er inviterte og tar med egen mat og drikke + kaker og kaffe på 

deling 🙂 

 

* 
 

Utgifter til Tweens: Vi ber om at alle barn som deltar betaler kr 40 hver gang vi holder oss i menighetssalen/kirken. Dette dekker 
mat og drikke. Hvis vi har spesielle opplegg (som Gravity og badeland) vil det antakelig koste kr 100 per barn/deltaker. Til slike 

opplegg blir det påmelding. 
Etter høstferien vil det bli lagt ut informasjon om hvordan betaling for tweens skal skje. Vi får kanskje et eget Vippsnummer. 

Foreløpig har vi ikke dette. 
 

* 
HAR DU SPØRSMÅL OM TWEENS? Ta kntakt med Terese Ranek på tlf: 40451985 


