For 3. år på rad

Invitasjon til:
Barn som er ferdige
med 4., 5. og 6. klasse
(født 2005-2007)

HVA SKJER: I tillegg til å være med og synge på gospelkonserten
sammen med RIGA Gospelkor og Gospelkoret Salt kan vi by på sosialt
fokus, korøving, leker, turer, dans, dramaøvinger, formingsaktiviteter, og
kreativ formidling av fortellinger som Jesus fortalte.

HVOR: Namsos kirke

REPORTASJE I NAMDALSAVISA FRA
FJORÅRETS GospelCamp :

GospelCamp er et arrangement som hører inn under kirkens
trosopplæring og som er åpen for alle interesserte i aldersgruppen
10-12 år (født 2005-2007).
Det er mye fokus på sang og musikk, så barn som deltar bør ha lyst til
å synge .
Vi vil også ha «Dagens fortelling» - der vi får mer kjennskap til noen
av historiene Jesus fortalte.

Høydepunktet i GospelCamp-uken
blir å være med som artister på
gospelkonserten
torsdag 17. august,
sammen med RIGA

Gospelkor,
Gospelkoret Salt og band!!!!

I tillegg til sang og musikk vil det også være mange

ut på tur,
dramaøvelser, dans, formingsaktiviteter,
baking og leking.

andre aktiviteter i løpet av uken, som:

ANSVARLIGE:
Musikalsk ansvarlig: Kantor Elina Karpinska.
Helhet og innhold: Trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
TID:
Onsdag 9. august
Torsdag 10. august
Fredag 11. august
Mandag 14. august
Tirsdag 15. august

STED: Namsos kirke

Mulig tilstedeværelse alle fire dager fra
08.00 til 15.45. Organiserte aktiviteter
fra 09.00 til 14.30, og friere aktiviteter i
begynnelsen og på slutten av dagen.

PRIS: Kr 450,-

Torsdag 17. august: KONSERT
(oppmøte ca 15.30 – 21.30)

ALDER: Barn født i
2005, 2006 og 2007
(det kan være aktuelt å åpne
for barn som er eldre eller
yngre – ta kontakt!)

PÅMELDINGSFRIST:
20. juni
(NB! Vi tar imot påmeldinger helt
til plassene er fylt opp).

Det er plass til max 30
deltakere, så vær raskt ute

Lik Facebook-siden til
Namsos menighet - Namsos kirke

Mer detaljert program og mer
opplysninger blir tilsendt
etter påmelding.

Påmelding, spørsmål og mer informasjon; trosopplærer
Elisabeth Moen Rørvik,
mail: elisabeth.moen.rorvik@kirken.namdal.no
eller tlf 996 40 226
Vi har støtteordninger dersom økonomi er begrensning for å delta – ta kontakt!

