
Til foreldre/foresatte
Oddernes menighet inviterer ulike aldersgrupper til trosopplæring. 
Nå har vi gledet oss lenge til å invitere femåringene med på sjørøverfest. 
Det blir rebus, skattejakt, «båt-tur», fisking, drama, sang - og møte med en 
sjørøver. 

Gjennom aktivitetene ønsker vi å formidle kristen tro.

Festen arrangeres onsdag 26.09 kl. 17.00 i Oddernes menighetshus. 
Vi er ferdige til 19.00. 

De barna som ønsker det, kan kle seg ut som sjørøvere - eller lignende.
Det er helt frivillig med utkledning.

Det er fint om barna får en påminnelse hjemme om at det ikke er OK med 
fekting og dueller - det kan jo bli litt vel voldsomt når så mange små 
sjørøvere er samlet.

Denne invitasjonen sendes ut til alle fra Oddernes som er født i 2007, og 
som er døpt i Den norske kirke, eller hvor en av foreldrene er med i Den 
norske kirke. Kjenner du til barn som derfor ikke får invitasjon, men som 
du tror ønsker det, må du gjerne be dem med. Men det er viktig at alle som 
vil være med sender inn påmelding med all informasjon.

Påmeldingsinfo:
Navn på deltaker: _____________________________________________ 
Spesielle ting vi bør vite. Allergi mm:_____________________________
Navn på foresatt(e) med telefonnummer og epost: _________________ 
_____________________________________________________________
Kan bake pizzaboller:_____

Det er veldig fint om dere som foreldre kan hjelpe til underveis - feks med å 
bære ut gele og pizzaboller, eller hjelpe med fisking ol. :)

Påmelding innen torsdag 20.09 sendes til 
karen.kilane@kristiansand.kommune.no, eller ring 40244097.
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