
         
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargelegg det gassiske flagget!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommardagar i kyrkja   

             og på Madagaskar! 
                               
For 7- åringar (fødd 2011) i heile Herøy! 

15. og 16. august i Herøy kyrkje  
 

 
 

 
 

SALAMA 

TOMPOKO!  



         
                                                                  

Kjære deg som er/vert 7 år i år! 

 
Veit du kva «Salama tompoko» betyr?  
 
Det er gassisk, det språket dei snakkar på Madagaskar,  

og betyr «fred med deg». Det er ein måte å helse på folk,  

akkurat som vi seier «hei» og «god dag».   

 

Vi i Herøy kyrkjelyd, Indre Herøy kyrkjelyd og Leikanger kyrkjelyd  

vil invitere deg til å lære meir om Madagaskar og om misjon.  

Velkomen til «Sommardagar i kyrkja»!  

 

Desse dagane kan det hende du får nokre nye vener, kanskje til og med vener som 

bur på Madagaskar! Vi skal få høyre om «misjon». Det handler om korleis vi kan 

vere gode vener for folk rundt oss. Det handler også om korleis vi kan vere vener 

med folk i andre deler av verda, og til og med Gud. Det vert veldig spennande. 

Sommardagane går over to dagar:  

Onsdag 15.august og torsdag 16.august frå 08:00-16:00, og er i Herøy kyrkje.  

Det er gratis å delta.  

 

Vi avsluttar sommardagane med ei gudsteneste på torsdagen kl.15:30, og her er 

foreldre/føresette, søsken, besteforeldre hjarteleg velkomen!  

 

Vil du vere med?  

Spør ein av dei vaksne heime om å melde deg på, og høyr med venene dine om dei 

vil vere med. Håpar vi sjåast i august 

Helsing tilsette og frivillige i kyrkjelydane i Herøy.  

 

Visste du?  

På biletet er det to lemurar. Dei liknar 

kanskje litt på apekattar, men dei er ikkje 

det. Kanskje du har sett nokre av dei i ein 

dyrepark ein gong?  

Det som er spesielt er at dei kun lever vilt på 

Madagaskar og ingen andre stader!  

 

 
 

Til foreldre/føresette  
Dette er første gang at vi har «Sommardagar i kyrkja» for 7-åringane i Herøy! Det er eit 

trusopplæringstiltak som Herøy kyrkjelyd, Indre Herøy kyrkjelyd og Leikanger kyrkjelyd 

samarbeider om. Invitasjonen går ut til alle 7-åringar som enten er medlem i kyrkja eller har 

minst ein forelder som er medlem i ei av kyrkjelydane.  

 
Sommardagane er ein moglegheit for din 7-åring til å bli betre kjend med kva misjon er, og 

til å bli kjend med misjonsprosjektet som kyrkjelydane støttar på Madagaskar. Gjennom 

leik, song, mat, forteljing og kreative aktivitetar lære meir om Madagaskar og meir om kva 

misjon er.  

 

Tid og stad 
Herøy kyrkje onsdag 15.august og torsdag 16.august frå 08:00-16:00.  

Oppmøte og registrering: 08:00-08:45 begge dagane.  

I dette tidsrommet legg vi til rette med moglegheit for leik, fargelegging og 

formingsaktiviteter før vi startar opp.  

Henting: Barna kan hentast på onsdag ettermiddag frå 15:30-16:00. 

Gudsteneste: På torsdag er de invitert til å vere med på gudsteneste kl.15:30. Heimreise er 

då når gudstenesta er slutt (mellom 16:00 og 16:15).  

 

Mat og drikke 

Deltakarar må ha med seg matpakke og drikkeflaske.  
Vi stiller med frukt, vatn og saft, og noko spennande mat frå Madagaskar i løpet av dagane.  
 
Trusopplæring for alle  
Born er forskjellige, og kvar og ein ser verda frå sin stad. 
Nokre av oss har meir behov for tilrettelegging enn 
andre, og ikkje alle behov er like synlege. Er det noko de 
som føresette meiner vi må vere merksame på når det 
gjeld dykkar barn, så ta kontakt så vi kan legge til rette. 

 

Påmelding 
Påmelding til «Sommardagar i kyrkja»  kan du sende til tru@heroy-kyrkje.no eller på 

telefonr: 70080260. Påmeldingsfrist er sett til 13.august. 

Påmeldingsskjema:  

Namn:______________________________  

Namn føresette:________________________ 

Tlf/e-post føresette:_____________________   

       Vi tillet at det kan takast bilete som blir publisert utan namn. 

Er det noko vi må vere merksame på / tilrettelegge spesielt for at ditt barn skal ha godt 
utbytte av samlinga kan de notere det her:_______________________________ 

mailto:tru@heroy-kyrkje.no

