St. Hallvard menighets Familiehelg 2018
Mariaholm 25.-27. mai

"Dere er alle én i Kristus." (Gal. 3, 28)

"Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her
er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke
mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus." (Gal. 3, 27-28)
Bli med å bygge opp fellesskapet i menigheten!
St. Hallvard arrangerer igjen Familiehelg på Mariaholm. Vi møtes i
naturskjønne omgivelser for å bli kjent, ha det gøy sammen og for å få
åndelig påfyll.
I år har vi ikke bare et konkret tema, men flere undertema vi skal
fokusere på og lære mer om. Herunder kirkelærere som for eksempel
Augustin og Katarina av Siena, bønn som det enkleste verktøyet vi har til
å komme i kontakt med Gud, i tillegg til Hellighetens år. Vi vil tilnærme
oss temaene gjennom helgen, med både praktiske aktiviteter, samtaler,
lek, diskusjon, og gjennom bønn og liturgi i kapellet.
St. Hallvard menighet har medlemmer fra 136 ulike land, men vi er alle
én i Kristus. Vi går i messer på egne morsmål og ber på ulike språk, men
vi har bare én Gud. Selv om vi kommer fra ulike kulturer og har ulike
tradisjoner, er Kirkehistorien vår felles. Og derfor vil hovedtemaet for
alle familiehelger være; å bygge fellesskapet mellom oss alle i Guds
nærvær.
Det blir program for hele familien sammen, og for barn og voksne for seg.
Noe blir i aldersdelte grupper, med eget program for de eldste barna på
kvelden. Det blir også opplegg for de voksne i fellesskap om kvelden.
St. Hallvard menighets Familiehelg arrangeres av frivillige på dugnad, og
alle deltakere vil også bes om å ta i et tak og bidra på en måte som passer
for dem – ved å hjelpe til med uteaktiviter, i liturgien, med sang, fotball
og volleyball, eller leker med barna, eller med andre ting. Vi skaper
denne helgen sammen i fellesskap.
Spørsmål om helgen kan rettes til arrangementskomitéen 2018: Darko
Wakounig, Dominik Brunon Wojtyczka, Eden Hegos Kifly, Gosia
Bernhardsen, Marta Bivand Erdal og Huyen Nguyen ved å sende mail til
huyen.nguyen@katolsk.no

Praktisk informasjon
Sted:
Pris:

Mariaholm, katolsk leirsted i Spydeberg, 1 time fra Oslo.
Overnatting og mat: kr 550 (voksen) (inkl. mat, overnatting,
fellesutgifter); kr 300 (barn); kr 150 (barn som sover i
reiseseng. NB! Fra og med fjerde barn gratis.
Mariaholm er Kirkens eget leirsted, og benyttes særlig i barneog ungdomsarbeidet. Vi oppfordrer sterkt til medlemsskap i
Norges Unge Katolikker (www.nuk.no).
Tid:
fredag 25. mai – søndag 27. mai
Beregn ankomst Mariaholm 17.00 fredag (avreise med bil fra
Oslo 16.00) og avreise fra Mariaholm ca. kl.16.00 søndag.
Transport: Med egen bil, eller ved henting fra togstasjon i Spydberg (tog
fra Oslo S), eller å sitte på med noen fra Oslo.

Påmeldingsfrist: søndag 6. mai 2018
Bindende påmelding sendes som e-post til
huyen.nguyen@katolsk.no

Påmeldingen må inneholde:
• Fullt navn på alle familiemedlemmer som skal delta

•
•
•
•
•

Navn, alder og kjønn for alle barn som skal delta
Epostadresse og postadresse
Mobiltelefonnummer, gjerne til flere fra familien
Kommer dere med egen bil – eller trenger dere transporthjelp
Om dere kan bidra med noe spesielt – sang, musikk, idrett,
uteaktivitet, dans, ministranthjelp, forming, lek eller andre ting 

Faktura for deltakeravgift blir tilsendt etter at Familiehelgen er overstått.
Menigheten har mulighet til å bistå med noe økonomisk støtte dersom
det er familier som trenger dette for å kunne delta. Ta kontakt med
Huyen Nguyen.

Familiehelg for barn, ungdom og voksne i alle aldre!
St. Hallvards Familiehelg samler familier med barn i alle aldre, og
programmet tilpasses aldersgruppene som deltar på helgen. Det blir eget
opplegg for eldre barn, og eget for yngre barn, samtidig som deler av
helgen er felles for alle – på tvers av alder. Eldre søsken ønskes også
velkommen som deltakere – og som hjelpere i forbindelse med ulike
oppgaver med aktiviteter for yngre barn på helgen. Vi ønsker også
besteforeldre hjertelig velkommen! Det er også fullt ut mulig for 1
forelder å delta med sine barn.

Mariaholm leirsted, Spydeberg
Ta med:

• Eget sengetøy (laken, putetrekk, dynetrekk), dette kan leies – mot
en avgift på 60 kr.

• Innesko til bruk i hovedhuset
• Uteklær til bruk i all slags vær (vi har noen fellesaktiviteter ute)
• Babycall (for yngre barn) (det er barnevakter som passer på mens
barna sover i sovefløy og det er opplegg for
voksne om kvelden)

• Forøvrig klær, toalettsaker, osv.
Øvrig praktisk informasjon og program for helgen vil bli sendt ut til alle
deltakere noen uker før Familiehelgen.

