Påmeldingsfrist: 20. mai
Påmelding sendes til Dag Pagander, Vevelstadåsen 41, 1405 Langhus.
NB! For at vi skal få nødvendige opplysninger om deltakerne, er det
er viktig at alle fyller ut påmeldingsskjemaet, som kom sammen med
brosjyren. Dette gjelder også ledsagere. Påmeldingsskjemaet kan
også lastes ned fra hjemmesiden til Tro og Lys: www.trooglys.com.
•

Pris: kr. 2 500,- per person i delt rom (barn 0 – 4 år gratis; barn
5-12 år halv pris).

•

For de som er avhengige av enerom, ordner vi dette. Andre kan få
enerom dersom det er plass. Prisen er da kr 2 800,- per person.

•

For de som ikke overnatter på skolen, er prisen kr 1 500,- per
person. Ledsagere må også betale.

NB! P.g.a. koronapandemien er det dessverre en viss usikkerhet
hvorvidt det vil være mulig å arrangere sommersamlingen (per
januar 2021). Endelig beslutning om dette vil bli tatt i midten av
april. Send gjerne påmelding i god tid før dette, men vent med å
betale til du mottar bekreftelsesbrev. Betalingsinformasjon vil stå
i bekreftelsesbrevet.

Nå er det tid for å melde seg på
sommersamlingen…

«I JESU FOTSPOR»
Tro og Lys Sommersamling
Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland
2 – 5. juli 2021
Sommersamlingen er for medlemmer i Tro og Lys og
for andre som ønsker å dele fellesskapet med oss.
Målet er å bli bedre kjent med hverandre, utveksle
erfaringer og utdype Tro og Lys-visjonen. I 2021
feirer Tro og Lys Internasjonalt 50-årsjubileum.

Hilsen

Dette vil bli skikkelig markert på sommersamlingen!

Helga Mosland Raen, Tlf.: 911 42 522, e-post: helga.mosland@raen.no
Gudrun Klingsheim, Tlf.: 909 27 330, e-post: gudrun.klingsheim@hotmail.com
Dag Pagander, Tlf.: 928 48 925, e-post: dagepag@gmail.com
Monica Landmark, Tlf.: 48107058, e-post:monica.landmark1@gmail.com

Vi håper å se deg på Birkeland i juli!

P ROG RAM
Fredag 2. juli
12.00 – 14.00
14.00
16.00
19.30

Ankomst
Lunsj
Verksteder/grupper
Velkomstfest og bønnevandring

Lørdag 3. juli
08.30 – 09.30 Frokost (fleksibel)
10.00
Bibeltime v/ Tro og Lys-prest Kathrine Tallaksen
Skjerdal
11.30 – 12.30 Deletid m/kaffe og te
13.00
Lunsj
14.30 - 17.30 Tur til Flakk gård
18.00
Jubileumsmiddag
20.00
50-årsfest. «50 ÅR OG ANNERLEDES» - syngespill
v/ Tore Thomassen
Søndag 4. juli
08.30 – 09.30
10.15
11.00
13.00
16.00
18.00
19.30

Frokost (fleksibel)
Bussavgang til Birkenes kirke
Gudstjeneste m/Biskop Stein og Katrine prest
Middag
Fritid
Musikk, dans og frukt i parken
Kveldsmat
«Våre grupper – en del av et fargerikt fellesskap»
Solidaritetsbasar – trekning. Kathrine prest blir med

Mandag 5. juli
08.00
10.00

Felles frokost
Utsendelse v/prester og diakoner
Takk for nå!

Verksteder/grupper (frivillig)
Meld deg på et verksted (se påmeldingsskjemaet). Det vil være mulig
å bytte verksted når vi er på Birkeland.
– Musikkverksted: Ta gjerne med eget instrument
– Gudstjenesteverksted: Vi forbereder innslag til gudstjenesten søndag
– Kreativt verksted: Vi maler på T-skjorter
– Bakegruppe: Vi lager noe godt
– Aktivitet-/lekegruppe: Utendørs eller innendørs, avhengig av været
– Turgruppe: Vi beveger oss rundt i nærområdet
Praktiske opplysninger
Ta gjerne med:
– Musikkinstrument
– Tro og Lys-fane (dere som har i gruppa)
– Penger beregnet til Solidaritetsbasar, ofring i kirka og til eventuell
handel i Tro og Lys sin egen lille butikk (også mulig å bruke VIPPS)
– Du behøver ikke å ta med håndklær og sengetøy
Bademulighet
Badeplass ca. 10 minutter i gangavstand. Mulighet for å kjøre bil.
Reise
– BIL: Avkjørsel 85 på E 18. Mot Birkeland
– BUSS: Fra Oslo: Vy eller Konkurrenten. Stoppestedet heter
Gaupemyr, Lillesand
Fra Kristiansand: Lokalbuss til Birkeland
– FLY: Kristiansand lufthavn, Kjevik (ca. 20 km unna)
– TOG: Kristiansand jernbanestasjon (ca. 30 km unna)
Vi kan organisere henting hvis nødvendig. Mer detaljert informasjon
med reisebeskrivelse og mulighet for henting blir gitt i velkomstbrevet til de som melder seg på.
Covid-19
Vi må ta forbehold om at ting kan endre seg i forhold til Covid-19.

Velkommen fra kl. 12.00 fredag 2. juli! Avslutning etter frokost mandag 5. juli

