Hei du som er 4 år!
Vi har en bok til deg!
Den heter «Fest på slottet» og vi deler den ut på
SUPERSØNDAG-gudstjenesten 27.september
kl. 11.00 i Frydendal kirke.
Men torsdagen før blir det GJØR DEG KLAR-KVELD.
Da forbereder vi oss til festen på slottet! Vi lager prins,og prinsessekroner til søndagen, og kanskje pynter vi
kirken (eller slottet) litt ekstra. Blir du med?

Når er det?
«Gjør deg klar kveld»
Frydendal menighetshus tor. 24. sept. kl. 17.00 – 18.30
«SUPERSØNDAG- gudstjeneste»
Frydendal kirke søndag 27.sept. kl. 11.00

Hva skal vi gjøre på kvelden?
•
•
•
•

Vi lager prins, - og prinsessekroner. Disse
legger vi klar i «slottet» til søndagens fest.
Leser litt i boka du får på søndag
Går bort i kirka og pynter til fest.
Vi avslutter med en enkel kveldsmat

Hva må jeg ha med?
Ta gjerne med mamma eller pappa, eller andre i
familien som har lyst til å være med.

Påmelding:
Send sms til 95098807 og meld dere på.
Jeg vil ha følgende informasjon:
• Navn på barn og voksne som kommer.
• Om det er behov for gluten/laktosefri mat.
• Om noen barn trenger ekstra tilrettelegging på
annen måte.

VELKOMMEN!
VI GLEDER OSS TIL Å TREFFE DEG!

NB! Mer info til foreldrene på baksiden!!!

Informasjon til foreldre:
I mange år har kirken delt ut bok til 4 åringene. Nå bruker vi
boka: «Fest på slottet» Søndag 27.sept. blir det bokutdeling til
både 4.- og 6 åringer. Vi reserverer en benk til hver familie, og
regner med dere som bor sammen kan sitte tett 😊Men det er
plass i kirken til dem som trenger å holde avstand også!
Møt gjerne opp 15 min før gudstjenesten på søndag, så vi kan
få registrert at dere kommer, og delt ut kronene.

Trosopplæring for deg som er

4

Men skal en på fest må en jo forberede seg. Håper mange har
anledning til å være med på torsdagskvelden, det pleier å være
veldig trivelig! Har du barn med spesielle behov er vi glade for
å få vite det, så vi kan legge til rette for han/henne. Også på
dette arr. vil vi sørge for god avstand og mye håndsprit 😊
Kan dere ikke komme på «Gjør deg klar kveld» eller gudstjeneste, men ønsker bok likevel? Ta kontakt, så ordner vi det!
Spørsmål? Ta kontakt med trosopplærer
Laila Tjørhom Stensvold,
laila@risor.kirken.no / 95098807
NB! Påmelding medfører tillatelse til å
bruke bilder fra arrangementet i
kirkens informasjonsarbeid. Ønsker
dere ikke dette? Si fra ved påmelding.
Invitasjonen sendes de som blir 4 år i 2020, og som står oppført som døpt eller
tilhørende i våre registre. Kjenner dere andre som har lyst til å være med?
Be dem ta kontakt med trosopplærer 😊 eller del invitasjonen med dem!

Velkommen til
SUPERSØNDAG og
GJØR DEG KLAR-KVELD

