
HØST 2021
PROGRAM

TIRSDAGER 
18.00-20.00 Strikkekafé  

ONSDAGER KL. 11.00-16.00 
Åpen kafé med enkel lunsj

TORSDAGER 
Dagsutflukter eller kulturarrangement

FREDAGER KL. 11.00-16.00 
Turgruppa kl. 10 (oppstart oktober) 

Åpen kafé med enkel lunsj 
Arrangement for barn og unge på

ettermiddagen

LØRDAGER KL. 11.00-16.00
Servering av grøt

SØNDAGER 
12.00 Gudstjeneste med kirkekaffe
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Vi må holde oss oppdatert på
restriksjoner, både fra norske og

spanske myndigheter, og fra 
Sjømannskirken sentralt. 

Endringer i åpningstider og –dager
kan derfor forekomme!

FAST UKEPROGRAM BLI FRIVILLIG!
Sjømannskirken på Costa del Sol trenger

flere frivillige fra høsten 2021! 

Å være frivillig i Sjømannskirken er en
tjeneste som gir mening. Du kan bety noe for 
andre, og utgjøre en forskjell. Uten frivillighet 

er det ingen Sjømannskirke! 

Vi tilbyr en tjeneste der det er behov for deg. 
Har du tid og lyst til å bidra med noe – stort eller 

lite, ikke nøl med å ta kontakt med
gjestehusleder Torbjørg Aalborg på

telefon +47 930 40 829 eller
e-post toa@sjomannskirken.no.

Følg oss på Instagram og Facebook!

Telefon: +34 952 939 800  
elcampanario@sjomannskirken.no 

www.sjomannskirken.no/costa-del-sol

Takk til vår hovedsponsor:



30. SEPTEMBER:
Utflukt til Casa Olivar

7. OKTOBER:
Konsert med Hege Saugstad

9. OKTOBER:
Vintageshow kl. 12-15 

Dette er en del av grønn helg som også inneholder
familiefredag og høsttakkefest

13. OKTOBER:
Gratis lunsjforedrag med advokat Heidi Oppegaard 

14. OKTOBER:
Utflukt til Frigiliana 

20. OKTOBER:
Gratis lunsjforedrag med advokat Heidi Oppegaard

21. OKTOBER:
Konsert med Gyldenløwe Brygge

4. NOVEMBER:
Konsert med Pernille Heckmann

11. NOVEMBER:
Konsert med Espen Eriksen og Gunnar Halle

20. OG 21. NOVEMBER:
Julemesse 

25. NOVEMBER:
Sjømannskirkens julekonsert

Vi er glade for at stadig flere av våre venner og
gjester kommer tilbake til El Campanario.

Nå står høsten for døren, og vi gleder oss til å 
ønske velkommen til fellesskap, vafler, kultur og 

gudstjenesteliv, innenfor trygge rammer. I løpet av 
nedstegningen har Sjømannskirken gått gjennom 

store omstillinger.  Det betyr at man nå møter en litt 
annen virkelighet på kirka enn det var før
pandemien brøt ut.  Vi ber om respekt for

nødvendige tiltak, og forståelse for de endringene
vi har gjort i en krevende omstilling.

Når vi nå i høst kan gjenoppta noen aktiviteter, 
melder det seg en del behov. Vi trenger nye

frivillige, nytt kirkeråd, flere sponsorer, gaver og 
glade gjester, så her er det mye som venter etter en 

lang pandemiperiode. La oss gjøre dette sammen! 

Velkommen hjemom!

VELKOMMEN TILBAKE!

For priser, påmelding og mer info, 
se vår hjemmeside: 

www.sjomannskirken.no/costa-del-sol
Leif Jarle Isberg

Konstituert daglig leder

avlystavlyst

ARRANGEMENTER: TROSOPPLÆRING
FAMILIEFREDAGER: 

8. oktober, 5. november, 3. desember 
Kirka er åpen, og tacoen er varm fra kl. 16 

Avslutning i kirkerommet kl. 19.30

LYS VÅKEN FOR 5.-7. TRINN 
27.-28 november, med overnatting i kirka! 

Følg med på nyhetsbrev og FB for påmelding
og mer informasjon. 

KONFIRMANTER FOR 9. TRINN 
16. september kl. 19: Foreldremøte 

25.-26. september: overnatting  
10. okt, 7. nov, 5. des: samling  

Påmelding og mer info på: 
sjomannskirken.no/konfirmant22

UNGDOMSKVELDER FOR 8.-10. TRINN 
24. sept, 22. okt (høstferie), 19. nov kl. 19.00 

Film, spill og snacks. Ingen påmelding

MILK FOR 10. TRINN 
Lederkurs for ungdommer.  

Påmelding til shs@sjomannskirken.no

Ved spørsmål om trosopplæring/arbeid for barn
og unge, ta kontakt med menighetspedagog Silje: 

shs@sjomannskirken.no - +34 618 231 479


