
 
 
 
 

KATECHEZA-WYCIECZKA 

          dla dzieci szklół podstawowych                     

                                    sobota 13 czerwca 2015                                     

  
Parafia  St. Torfinn zaprasza  na wycieczkę do Alvdal. 
       Wyjazd z  koscioła  8.30 
            dwoma minibusami.Bądź z nami!Miejsca dla 28 dzieci!                                                                                                                         
                  W Alvdal odwiedzimy Aukrust centrum , gdzie obejrzymy film i 
                    wystawę  związaną z artystą  Kjelem Aukrustem i norweską  
                       kulturą wiejską.Spotkamy Solana i Ludwika. 
                          W Husanatunet- na 250 letniej farmie zjemy obiad i  
                             pooglądamy jak ludzie żyli dawno...  i  nie tak dawno temu...... 

   Powrót do koscioła ok.20.00 
 

Solan  
 

Ludvig 
  

Husantunet 

 Zgłoszenia do Trine Gerner Ottesen. Jest ona odpowiedzialna za wycieczkę       

 Oddaj zgłoszenie do Trine po mszy lub wyslij >trinegernerottesen@gmail.com          

 W zgłoszenu MUSI być podany wiek dziecka i numer telefonu do rodziców 

 Zgłoszenia do 31 maja 

 Cena 300 koron.Pieniądze wpłacamy przy wsiadaniu do busów                              

 Zabierzcie drugie sniadanie.Napój, owoce i obiad   w cenie!                                     

 Zgłoscie ewentualne alergie , itp                                                                         

 Zabierzcie wygodne buty- będzie dużo ruchu !Ewentualne okrycie przeciwdeszczowe! 

 Alvdal leży dosć wysoko-zabierz ewenyualne cieplejszą kurtkę! 

 Nauczyciele religii będą jako opiekunowie    

 
  

W katechezie uczestniczy 50 dzieci.Ponieważ mieszkamy w różnych częsciach Hedmarku,  a dzieci chodzą do różnych 
szkół, jest szczególnie ważne abysmy czasami spędzali czas razem.Abysmy podróżowali,rozmawiali,bawili się i 
przeżywali razem.Podczas wycieczki poznamy Østerdalen , przez które przebiegać będzie nasza droga, droga która jest 
też częscią dawnego szlaku pielgrzymek do Nidaros i swiętego Olafa.W Alvdal   w różny sposób zetkniemy się z dawną 
kulturą norweską i ukochanym przez dzieci artystą. 

  Zgłos się ! Mamy tylko 28 miejsc! Decyduje kolejnosć zgłoszeń!   

Pytania? 

Trine można 

spotkać w kosciele w 

niedziele lub  tlf. 48173332 
mail: trinegernerottesen@gmail.com 

 
Trine  

treffes vanligvis i kirken på søndag. 
Hennes telefon og mail er 

481 73 332 
trinegernerottesen@gmail.com 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
  
ZGŁOSZENIE NA  KATECHEZĘ-WYCIECZKĘ 13 CZERWCA 2015 

Imię  i nazwisko dziecka.................................................................................................................Wiek............   

Rodzice........................................................................................................Telefon......................................................... 

Alergie lub ważne info. O dziecku............................................................................................ .................................. 

 

 ZGŁOSZENIA DO 31 MAJA-ILOSĆ MIEJSC OGRANICZONA. ZGŁOS SIĘ!  
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