
Åpta 
weekend 

Velkommen til en 
weekend for alle 

generasjoner med 
lek, sang, musikk, 

undervisning, 
bading, turer, mm 

Vi håper akkurat DU 
har lyst til å være 

med!

28.-30. september

Påmelding innen 26. sept. 
Se www.metodisten.no

INFORMASJON 
 

HVOR? 
Åpta Misjonssenter på RV 465, midt mellom 

Opofte og Farsund, ca. 20 minutter kjøring fra 
Flekkefjord 

 
PÅMELDING 

Inviter noen med og send påmelding enten på 
epost til aud.sandsmark@gmail.com eller send 

en SMS til 416 93 106 
innen man 25. sept. 

 
PRISER 

Voksen 500,- 
Ektepar 900,- 

Max pr familie 1.200,- 
Under 18 (r 200,-  

(Du betaler på kort-terminal eller bruker VIPPS 
ved ankomst/sjekk inn.) 

MAT 
OBS! Ta med brød, pålegg og drikke til 

måltidene merket 
med stjerne * og gjerne en kake/noe til kaffen. 
Vi deler så godt vi kan :-) De andre måltidene 

er inkl. 
OVERNATTING 

Overnatting skjer i et av leirstedets mange rom. 
(Se evt. bilder på www.aptacamping.no  

Det ligger dyner og puter på sengene, men du 
må ta med 

sengetøy! (Laken, dynetrekk og putevar) 
 
 

www.metodisten.no

VELKOMMEN TIL ÅPTA-WEEKEND! 

Vi oppfordrer ALLE til å sette av denne 
siste helga i 

september til å være med på Åpta- 
weekend! 

Og ta gjerne noen med deg! 

Det blir en helg hvor vi kan bruke mer 
tid sammen enn i de ukentlige 

treffpunktene, og på den måten bli 
bedre kjent med hverandre. 

Barn, unge og voksne kan denne helga 
få være mye sammen, og spesielt flott 
er det å dele matlagingen på lørdag 

kveld med viktig samarbeid for å få et 
festmåltid på bordet. 

Det er badebasseng, idrettsplass og 
mulighet for å utfolde seg eller ta en 

tur. 
Eller bare ta en kopp kaffe!! 

En flott gjeng jobber med å forberede 
helga, mere 

informasjon finner du på 
www.metodisten.no

KOBLE PÅ

M E T O D I S T K I R K E N

E N  R E L A S J O N S B Y G G E N D E  M E N I G H E T  
M E D  J E S U S  I  H J E R T E T



FREDAG 

17.30 Ankomst, registrering og 

innkvartering fra kl. 17.30 

18.30 Kveldsmat * 

20.30 Kveldssamling 

LØRDAG 

09.00 Frokost * 

10.00 Samling 

11.30 Fritid / barnas baketid 

(fram til lunsj) 

13.00 Lunsj 

14.00 Lek / konkurranse 

15.00 Boller/frukt/kaffe 

16.00 "Sjefens gladkjøkken" 

18.30 Festmiddag 

20.00 Åpen scene 

SØNDAG 

09.00 Frokost * 

10.00 Pakking og utvask 

11.00 Gudstjeneste 

12.30 Cafe au Leir 

13.30 Avreise 




