
16. - 18. august

beste sted
å starte
høsten!
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Porsgrunn Misjonskirke har gleden av å invitere deg med på tur til Vegårshei.
Der skal vi ha en fantastisk flott helg sammen i naturskjønne omgivelser.

Volleyball, fotball, oppbyggelige samlinger, god mat og mye latter er noen av
tingene vi ønsker å fylle dagene med.

 
Vi skal bo på Vegårtun leirsted.

Leirstedet ligger ca. en mil nord for Vegårshei sentrum. Dette er et stort og
flott leirsted der det er plass til alle som vil være med på tur!
Vil du ha mer info om leirstedet gå inn på www.vegartun.no

 
Vi håper det er mange som har anledning til å sette av helgen 16.-18. august.

Vårt ønske er at denne helgen skal bidra til at folk blir bedre kjent med
hverandre, og kanskje også blir kjent med noen nye. Vi ønsker også at den
skal bidra til at både små og store blir bedre kjent med Jesus og Hans Ord.

 
Vi gleder oss til å se dere alle sammen!!

 
Hjertelig velkommen!

Velkommen til 
PMK Camp 2019

Vegårtun leirsted

Årest hovedtaler
Roy Elling Foss



Fredag 16.08:
Kl. 18.00 Innkvartering
Kl. 18.30 Kveldsmat
Kl. 20.00 Kveldsmøte/Delemøte. Opplegg for barna.
Kl. 22.00 Kiosken er åpen
 
Lørdag 17.08:
Kl. 08.30 Flexi-frokost. Stenger kl 10
Kl. 10.30 Felles lovsang
Kl. 10.45 Separat samling for voksne og barn
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Kiosken er åpen
Kl. 15.00 Fri aktivitet og kaffe ved vannet
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Felles lovsang
Kl. 19.45 Separat samling for voksne og barn
Kl. 21.00 Kiosken er åpen
Kl. 21.30 Konsert ute i det fri
 
Søndag 18.08:
Kl. 08.30 Flexi-frokost. Stenger kl 10
Kl. 11.00 Festmøte for alle sammen
Kl. 13.00 Middag med dessert og felles avslutning
Avreise ca kl 14.30
 
(vi slipper utvask)
 
(Med forbehold om endringer i programmet.)

PROGRAM



Påmelding skjer i år via checkin.no
Søk etter PMK Camp. 
Påmeldingen er bindende og senest innen 11.aug. 
Har du spørsmål til weekenden, og/eller har du lyst til å
bidra med noe, f.eks bake kake, hjelpe til på
barnemøtene o.l., så kryss av for dette når du melder
deg på. Evt spørsmål rundt dette med påmelding ta
kontakt med Stine: stine@pmk.no / 97 77 87 12
 
PRISER (FULL PENSJON)
Voksen:                           Kr. 950,-
Barn u/13 år                    Kr. 480,-
Barn u/4 år                      Gratis
Max pris pr.husstand      Kr. 3.000,-
 
Husk å ta med sengetøy!
Har du matallergi så gi beskjed ved påmelding!

PÅMELDING


