Trosopplæringen i kirken inviterer til

KIRKEBOKSPIONENE
2019

Samlinger i Namsos kirke for 4-5 (6)-åringer
Fire samlinger fra jul til påske, vinteren 2019.
Annenhver mandag, i partallsuker (minus vinterferien).

Mange av dere har vært i kirken og fått «Min kirkebok»,
fireårsboka. I den boka står det mange fine sanger og
spennende historier. Noen har lest mye i boka, mens andre har
sett mindre i den (atter andre hadde kanskje ikke anledning til
å komme og motta boka engang).

Nå inviteres 4- og 5-åringer til et opplegg som vi har kalt
«Kirkebokspionene», fire mandags ettermiddager utover vinteren.

De som har mottatt boka tar den med på samlingene, de som ikke har
fått den fra før får den når de kommer .

Ungene som blir med bør ha en voksen han/hun kjenner tilstede.
Det å følge barnet til «Kirkebokspionene» kan være en flott oppgave
for en fadder, tante/onkel eller besteforeldre.
Hvis barnet har behov for oppfølging eller tilrettelegging som vi
trenger å vite noe om, gi oss beskjed om dette. Så kan vi sammen
legge til rette for at «Kirkebokspionene» blir en god opplevelse.

INFO OM FOTOGRAFERING OG RESERVASJON MOT PUBLISERING:
I forbindelse med arrangementer i kirken blir det ofte tatt bilder og laget
reportasjer til blant annet menighetsbladet. Vi ber om at dere melder fra dersom
dere ikke ønsker publisering av bilder o.l. av egne barn.

KIRKEBOKSPIONENE
HVA:

I samlingene skal vi:
 synge sanger
 ha fokus på noen av fortellingene som vi finner i
fireårsboka
 hygge oss med formingsaktiviteter
 leke
NÅR:
Samlingene varer fra kl 17.00 – 18.15
Salg av pølse med brød (5 kr pr stk) fra klokken 16.30 gir
mulighet for enkel «middag».
HVOR:
I Namsos kirke – oppmøte nede i menighetssalen
HVEM:
Hovedmålgruppen er barn født i 2013 og 2014, men dersom
det gjør det enklere å delta om småsøsken eller storesøsken
blir med, så er de også velkomne! (Men gi oss gjerne beskjed,
så er det enklere å tilpasse og håndtere ).
LEDERE:
Ansvarlige voksne som står for programmet er
trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik og frivillig Ingunn Hagen
Hodø. I tillegg får vi kanskje med oss noen ungdomsledere.

KIRKEBOKSPIONENE 2019
I Namsos kirke. Oppmøte i menighetssalen.

Tidspunkt:
17.00 – 18.15
Pølsesalg fra kl. 16.30
For påmelding, spørsmål og mer
informasjon, ta kontakt med:
Trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik,
tlf 996 40 226
mail:
elisabeth.moen.rorvik@kirken.namdal.no

