


Onsdagsklubben Høsten 2018 
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. 

Utlodning: 

Programmet på Onsdagsklubben består av mye forskjellig (se baksiden av 

arket). 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.  

Turer: 

Vi skal i løpet av høsten 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. 

Oppdatert informasjon: 
For mer informasjon om vårs, se vår nettside pmk.no, her 

kommer programmet ut til nedlastning. Eller følg vårs på 

facebookgruppa: Onsdagsklubben i PMK 

                                                           
 

Håper vi sees, hilsen lederne på onsdagsklubben: 

    
Arild Borlaug, Lillian Iversen, Brit Marie Lindahl, 

   
                              Anne-Lise Ramsvig og Kjersti Slåtta  

Medlemskontingent 

For å kunne drive 

Onsdagsklubben er vi nødt til å 

ta inn en kontingent.  

Den er på kr 100,- pr. halvår.  

Kontingenten må betales 

enten til konto 3000.33.33589, 

eller til Vipps 533187.   

Betalingene må merkes med: 

«Kontingent, *Barnets Navn*, 

*foresattes telefon nummer*» 

Når du har betalt, send en 

melding til Kjersti Slåtta 

(95136558) med teksten og 

informasjonen;  

-Barnets navn: 

-Adresse: 

-Fødselsdato: 

«Jeg bekrefter at det er barnet 

mitt vil være medlem av 

Onsdagsklubben 2018».  

 

Bilder: 
Vi tar litt bilder i løpet av 

onsdagene som vi ønsker dele  

på Facebook gruppa vår, og 

bruke til å «reklamere» for 

Onsdagsklubben på 

gudstjenestene i Porsgrunn 

Misjonskirke. Før vi kan gjøre 

dette må vi ha foresattes 

godkjenning på at det er greit. 

 

I meldingen med registrering 

skriv også ett av disse 

alternativene: 

1: «Det er ok at dere bruker 

bilder av barnet mitt» eller  

2: «Det er IKKE ok at dere 

bruker bilde av barnet mitt» 

 

Har du spørsmål, ta kontakt 

med Kjersti på 95136558 

http://mrfanweb.altervista.org/10-tipi-di-amici-su-facebook-sbagliati/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

      

29.aug Uteleker   

  Tur til Meen Gård hvor vi sklal plukke mais, man kan også handle andre grønnsaker der. Tilbake 

05.sep TA MED: Penger til mais ca 19.30 

  Kanotur  Tilbake 

12.sep TA MED: Redningsvest og drikke. Lederne tar med noe å spise ca 19.30 

  Kanotur  Tilbake 

19.sep TA MED: Redningsvest, niste og drikke.  ca 19.30 

  Tur til gapahuken ved Heistadstranda.  Tilbake 

26.sep TA MED: Drikke drikke. Lederne tar med noe å spise. ca 19.30 

  Klubbkveld og UTLODNING   

03.okt HUSK PENGER til utlodning så vi kan hjelpe fadderbarnet vårt Wilfor   

      

10.okt HØSTFERIE   

  Kveldsmat og UTLODNING   

17.okt HUSK PENGER til utlodning så vi kan hjelpe fadderbarnet vårt Wilfor   

      

24.okt Grip mikrofonen   

    Tilbake 

31.okt Bowling ca 19.30 

  Vi leker på Lysthusåsen med lommelykt, f.eks "gi et lite blink" og svenskegjemsel   

07.nov Kle deg etter været og TA MED lommelykt hvis du har   

  Farsdagsfest   

14.nov Egen invitasjon kommer.   

  Klubbkveld og UTLODNING   

21.nov HUSK PENGER til utlodning så vi kan hjelpe fadderbarnet vårt Wilfor   

      

28.nov Fotosafari   

      

05.des Julehobby   

  Grautfest og UTLODNING   

12.des HUSK PENGER til utlodning så vi kan hjelpe fadderbarnet vårt Wilfor   

      

09.jan Juletrefest. Egen invitasjon kommer   

      

      

Nytt i år: Kontingenten må betales til konto eller med Vipps. 

  Se forrige side for mer info.    


