
 

 

 

 

       HØSTEN 2019 
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 programmet for 
mer info). En av de tingene som går igjen er utlodninger. Loddene koster 2 kr pr 
lodd. Fra 2019 vil inntektene fra utlodningene gå uavkortet til Misjon Uten 
Grenser hvor Onsdagsklubben er med som faddere for familien Lika fra Albania. 
Vi er med og støtter slik at familien kan få bl.a mat, klær, hygieneartikler, og 
brensel. Familien Lika består av mor Nertila, far Krshnik, datter Xhorxhina (7år) 
og sønn Xhuljano (3år). 
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, Dorte Follegg, Anne-Lise Ramsvig og Kjersti Slåtta 
 

 

 

 
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/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

HØSTEN 2019 

28.aug Oppstartsfest!   

04.sep Kveldsmat og leker.    

11.sep Kanotur. Ta med REDNINGSVEST og drikke, 
lederne tar pølser til alle. 

Tilbake 
19.30 

18.sep Kanotur. Ta med REDNINGSVEST, niste og 
drikke. 

Tilbake 
19.30 

25.sep Fisketur på Olavsberget. Ta med 
REDNINGSVEST, fiskestang og/eller 
krabbesnøre, niste og drikke. 

Tilbake 
19.30 

02.okt Fire på rad og UTLODNING.   
09.okt Høstferie.   

16.okt Tampen brenner.   

23.okt Pizzabaking. Ta med forkle.   

30.okt Karneval og UTLODNING. Kle deg ut og bli 
med på en fest med piñata og leker. 

  

06.nov Gi et lite blink. Vi skal leke lommelykt-
gjemsel på Lysthusåsen. Kle dere etter 
været og ta med lommelykt. 

  

13.nov Grip mikrofonen og UTLODNING.   

20.nov Bowling på DownTown. Tilbake 
19.15 

27.nov Julekos/julehobby. Vi skal bake litt og lage 
litt julepynt, ta med forkle. 

  

04.des Julekos/julehobby. Vi skal bake litt og lage 
litt julepynt, ta med forkle. 

  

11.des Grautfest og UTLODNING.   

08.jan Juletrefest   



 

 

KONTINGENT OG REGISTRERING  
 

For å kunne drive Onsdagsklubben er vi nødt til å ta inn en kontingent. Den er 

på kr 100,- pr. halvår. Kontingenten hjelper oss til å drive Onsdagsklubben og 

for hvert betalende medlem får vi ca tre ganger så mye i Frifond-støtte, en 

støtteordning som gir tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet.  

 

Kontingenten kan betales på en av følgende måter:  

 

1. Overfør beløpet via nettbank til Onsdagsklubbens konto: 3000.33.33589. 

Merk overføringen med «Kontingent + fullt navn på barnet» 

2. VIPPS til 533187 (PMK - Onsdagsklubben). Merk med «Kontingent + 

fullt navn på barnet» 

 

Det er VIKTIG at kontingenten merkes riktig!  

 

For å kunne registrere barnet må du også fylle ut skjemaet på neste side. Dette 

kan leveres til lederne på Onsdagsklubben, eller du kan ta et bilde av det og 

sende via MMS til Kjersti Slåtta på 95136558. 
 
 

 

Har du spørsmål?  

Ta kontakt med Kjersti Slåtta 95136558. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registrering for Onsdagsklubben 

Barnets navn: Født:  

  

  

  

  
 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Postnr. og sted:___________________________________________________________ 

Foreldre/foresatte:_________________________________________________________ 

Mobil-nummer foreldre/foresatte:_____________________________________________ 

Mail foreldre/foresatte:_____________________________________________________  

Er det noe spesielt vi bør vite om barnet ditt, så gi oss gjerne beskjed!  

 

 

Ved å fylle ut dette skjemaet godtar du at Onsdagsklubben v/Porsgrunn Misjonskirke lagrer dine 

personopplysninger og at Onsdagsklubben, kirken og deres ansatte og ledere kan kontakte deg. Vi gir ikke disse 

opplysningene videre til tredjeparter og de er lagret på et sikkert område. Informasjonen blir oppbevart så lenge 

vi ser det nødvendig. Du kan når som helst kontakte oss og be oss slette informasjonen vi har om deg og ditt 

barn.  

 

      

       Jeg/vi godtar at bilder og film av barnet/barna kan brukes på nettside, i kirken mm.  

       

      Jeg/vi godtar ikke at bilder og film av barnet/barna kan brukes på nettside, i kirken mm.  

 

Underskrift av foreldre/foresatte: 

 

________________________________________________________________________  

Skjemaet leveres inn snarest.  

Du kan eventuelt ta bilde av skjemaet og sende det til Kjersti: 95136558  


