PROGRAM
VÅREN 2018
DATO

AKTIVITET

03.jan Juletrefest
10.jan Bingo
17.jan Tur til skøytebanen. Hvis det er is på Vestsiden skole
Tilbake 19.30
eller Sundjordet så reiser vi dit. Hvis ikke så reiser vi til
Fritidsparken. Husk skøyter, HJELM, niste og eventuelt
penger (50 kr)
24.jan Bowling
Tilbake 19.30
31.jan Hobby og mulighet for øving til morsdagsfest
07.feb AKTIVITETSKVELD. Aketur hvis det er snø, spillekveld hvis Ved tur er vi
det ikke er snø. Er det snø så reiser vi på aketur, da må vi tilbake 19.30
kle vårs godt og ta med akebrett og niste.
14.feb Morsdagsfest! Mamma, tante, bestemor (eller pappa) er
hjertelig velkomne
21.feb VINTERFERIE
28.feb Bli kjent med PMK og UTLODNING
07.mar Tur til gapahuken. Kle deg etter været og ta med drikke
Tilbake 19.30
og lykt. Lederne steker lapper til alle på bålet.
14.mar Klubbkveld
21.mar Pizzakveld og UTLODNING
28.mar PÅSKEFERIE
04.apr Klubbkveld og utlodning
11.apr Sykkelrebus på Vessia, ta med sykkel (eventuelt
Tilbake 19.30
sparkesykkel) og HJELM
18.apr Tur til Frierstranda, ta med drikke, lederne ordner mat
Tilbake 19.30
25.apr Kanotur ta med redningsvest, niste og drikke
Tilbake 19.30
02.mai Avslutning med kanotur. Foreldre og søsken er hjertelig Tilbake 20.00
velkomne Ta med redningsvest. Lederne tar med griller
og grillmat.
Husk å betale kontingent innen 28.02.2018, 100kr pr halvår.

Onsdagsklubben er en del av barne- og ungdomsarbeidet i Porsgrunn Misjonskirke. Det er en
fritidsklubb drevet av frivillige arbeidere. Onsdagsklubben er for barn i 1. til 7. klasse. Det er
Onsdagsklubb hver onsdag fra 17.30 til 19.00, hvis ikke annet er opplyst i programmet.
Programmet på Onsdagsklubben består av mye forskjellig.
En av de tingene som går igjen er utlodninger. Loddene koster 2 kr pr lodd. Inntektene fra
utlodningene går uavkortet til vårt fadderbarn i Bolivia. Wilfor, som gutten heter, bor i et
barnehjem som et ektepar fra vår kirke er med og driver.
Vi skal i løpet av våren på noen turer. Da trenger vi ofte ekstra biler med sjåfører. Det hadde
vært fint om dere kan gi beskjed hvis dere kan kjøre en gang eller to. Det hadde vi satt stor
pris på.
Når vi skal på turer vil vi gjerne få mest mulig ut av tida, så vi vil prøve å reise presis 17.30
fra kirka. Det hadde derfor vært fint om barna kom og var klare til tida.
For å kunne drive Onsdagsklubben er vi nødt til å ta inn en kontingent. Den er på kr 100,- pr.
halvår. Denne må betales til en av lederne, helst Brit Marie (kasserer), innen 28. februar
2018. Er du ny på Onsdagsklubben, må du også fylle ut et skjema med bl.a. navn og adresse,
og levere det sammen med kontingenten.

Vi tar litt bilder i løpet av onsdagene som vi ønsker å legge ut i Facebook gruppa vår, og
bruke til å «reklamere» for Onsdagsklubben på gudstjenestene i Porsgrunn Misjonskirke. Før
vi kan gjøre dette må vi ha foresattes signatur på at det er greit. Fyll ut skjema og lever til en
av lederne på Onsdagsklubben.
Håper vi sees.

Mvh lederne i Onsdagsklubben
Arild Borlaug, Lillian Iversen, Anne-Lise Ramsvig, Brit Marie Lindahl,
Magnus Iversen, Filip Pedersen og Kjersti Slåtta
Ved spørsmål, ta kontakt med Kjersti på 95136558.

Vi trenger også opplysninger om barnet. Fyll ut opplysningene og lever lappen når dere
betaler☺ Takk☺

Navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Fødselsdato: .…………………………… Foresatts mobil nr.: …………………………………………………………..
Det er greit at bilder av barnet brukes i intern «reklame»: ….. På Facebook: ……. Svar ja/nei
Dato og foresattes signatur: …………………………………………………………………………………………………

Informasjon finner du også på nettsiden vår www.pmk.no
Der kan du også laste ned programmet.
Følg oss også gjerne på Facebook-gruppa vår:
Onsdagsklubben i PMK

