3-åringene  inviteres til

«KRØLLE-samling» i kirken
Samlingen er for barn i begge menigheter.
To like samlinger, og man velger det tidspunktet og det stedet som
passer best 
VELG:

Namsos kirke onsdag 18. september 17.30-18.30
eller
Klinga kirke lørdag 21. september 12.00-13.00

«Lille Krølle» er en liten sau som kommer bort fra flokken sin, og vi skal høre
og leke fortellingen om lille Krølle (basert på Luk 15, 4-7). Barna inviteres til å være
med på letingen, når den gode gjeteren drar ut for å finne ham igjen, og de får
sin egen lille Krølle (et tøykosedyr) i gave fra menigheten til å ta med seg hjem.

3-åringene står i sentrum i disse samlingene, og vi tar høyde for både rolige,
aktive, nysgjerrige og sjenerte unger. Og vi håper både ungene og medfølgende
voksne vil sette pris på å få utforske kirken, på 3-åringens vis.
(snu arket )

Vi vil gjerne vite ca hvor mange som kommer, så meld fra til trosopplærer Tone Bedsvåg, på
sms, telefon 414 87 988, med navn på barn som ønsker å delta – senest i løpet av tirsdag 17.
september. (Gi også beskjed om det er allergier eller andre spesielle behov vi skal ta hensyn til).
Dette brevet sendes ut til barn som er født i 2016, og som står i våre registre. Dersom dere
hører om noen som ikke har fått brev, men som gjerne vil komme så ber vi om at dere
inviterer dem med – opplegget passer for alle!
«Krølle-samlingen» er ett av tilbudene tilhørende trosopplæringen i menighetene, og det kan
være et godt supplement til trosopplæringen i hjemmet. Ta kontakt dersom opplegget virker
interessant, men datoen ikke passer, så kan vi kanskje få til et alternativt opplegg.
Ta også kontakt på telefonnummeret ovenfor dersom det er noen spørsmål .

Hjertelig velkommen! Vi håper dere får til å komme!
Hilsen Klinga og Namsos menigheter
v/ Tone Bedsvåg og Elisabeth Moen Rørvik
Trosopplærere

