
Felles tur til Solvang  

2.-3. september 2022 

 

Hei! Søndagsskolekomiteen planlegger i år som i fjor, en felles høsttur til Solvang camping 

fra 2.-3. september. Formålet med turen er å møtes på en annen arena enn søndagskolen, der 

vi kan kombinere bønn, sang og kristne aktiviteter med lek og friluft. Mange sitter igjen med 

gode minner fra fjorårets tur, og vi tror det kan være med på å styrke relasjonene mellom 

barna. 

Vi har leid felleshuset på Solvang camping, der vi kan gjennomføre aktiviteter, servere 

fellesmåltider samt bruke sanitærfasiliteter. Hver familie organiserer selv overnatting (telt, 

campingvogn/bil, campinghytte), evt. dagstur. Det legges opp til aktiviteter med en 

gruppeinndeling etter alder på 0-5 år, 1- 4. trinn og 5. trinn og eldre på høyeste aldersgruppe. 

Denne turen avhenger av forutsigbarhet, blant annet ift. beregning av mengde på 

fellesmåltider. Vi er derfor avhengig av påmelding, med påmeldingsfrist som vi denne gang 

må forholde oss strengere til enn sist. Vi er opptatt av at dette er en lavterskeltur der alle har 

anledning til å være med, i alle aldre. Kom gjerne med innspill hvis det er noen ønsker ift 

programmet, evt. gi beskjed hvis du kan bidra med utsyr til aktiviteter som feks. kano. For å 

kunne gjennomføre arrangementet er vi avhengige av hjelp og engasjement fra foreldre. Det 

vil derfor settes opp en dugnadsliste. Vi vil også komme tilbake til mer spesifikke detaljer 

rundt matretter og aktiviteter etter hvert. Som i fjor deler vi utgiftene på mat, armbånd og leie 

av Solvang etter arrangementet. Vi minner også om at alle barn må komme ifølge med en 

voksen som har ansvaret for barnet under hele oppholdet.  

 

Det foreløpige programmet ser slik ut, med forbehold om endringer: 

Klokkeslett: Fredag 02.09: 

16:30-17:00 Oppmøte 

Opprigging av campingvogn, telt, hytte etc. 

17:00 Felles samling med sang og bønn. Program og felles regler for turen 

gjennomgås 

17:30 Aktivitet utendørs (Hvit, Grønn og Blå på hvert sitt sted) 

19:00 Felles kveldsmåltid  

20:00 Samles for felles sang.  

20:30 Kahoot + Politi og røver (Hvit) 

21:00 Voksne samles rundt felles bålplass, inkl. en sosial aktivitet 

23:00 Barna går til ro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klokkeslett: Lørdag 03.09: 

 Ikke felles frokost. 

10:00 Samles for bønn og felles sang 

10:15 Rebusløp (Hvit) 

10:15 Rebusløp (Grønn) 

10:15 Tegneaktivitet (Blå) 

11:30 Søndagsskoleaktivitet (Blå, Grønn) 

11:30 Fotball, volleyball, capture the flag (Hvit) 

12:30 Søndagsskoleaktivitet (Hvit) 

12:30 Uteaktivitet (Blå) 

12:30 Uteaktivitet (Grønn) 

13:00 Alle barna samles for et felles gruppebilde (Hvit, Blå, Grønn) 

14:00 Felles middag (grilling av pølser og hamburgere) 

15:00 Lagkonkurranse (Hvit) 

15:00 Ballaktivitet (Blå, Grønn) 

17:00 Oppsummering og tilbakemeldinger 

Felles avslutning med sang 

Opprydding 
Hvit: Fra 5. trinn og eldre  Grønn: 1.-4. trinn  Blå: 0-5 år 

 

 

Påmelding skjer under kommentarfeltet på facebook, eller ved å kontakte Anne Grethe. Skriv 

antall barn og voksne, samt alder på barnet. Påmeldingsfrist: 08.08.22. Gjentar at vi forholder 

oss strengere til påmeldingsfristen, så den må overholdes. 

Anbefaler alle som ønsker overnatting eller leie av campingplass å gjøre det omgående. 

Solvang Camping og Leirsted AS: 

Telefon: +47 99 09 33 31  E-post: post@solvangcamping.no 

For spørsmål eller innspill, kontakt Anne Grethe Mannsverk  

Telefon: +47 98 45 23 24  E-post: anne.mannsverk@tffk.no 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Søndagskolekomiteen, 

bestående av Eilert Lyngmo, Robert Baardsen, Tormod Gausland og Bjørn-Agnar Mannsverk 

tel:+47%2099%2009%2033%2031
mailto:post@solvangcamping.no
mailto:anne.mannsverk@tffk.no

