BLIR DU 7, 8 ELLER 9 ÅR I 2018?
DA ER DU EKSTRA VELKOMMEN TIL GØY OG SPENNENDE SAMLING I SALHUS KIRKE!
PÅ GUDSTJENESTEN skal 3 barn bli døpt
vi skal synge sanger og snakke om glede
Så går vi ut og har Lol-leker
Lol-leker er GØYE AKTIVITETER både for voksne og
for barn. TA MED KLÆR SÅ DU KAN VÆRE UTE.

SALHUS MENIGHET
Bli i min kjærlighet

Etterpå FÅR VI frukt og vi får SMAKE PÅ MAT FRA
ANDRE LAND.

Informasjon til de voksne
Velkommen skal dere være til
familiegudstjeneste 18.februar kl.11 i
Salhus kirke!
Denne dagen vil vi gjøre litt ekstra stas
på de som blir 7, 8 og 9 år, og det gleder
vi oss til. Temaet for dagen er: “Glede
seg over å være skapt, glede seg over
hverandre og glede seg med Jesus”.
Programmet blir som følger:
Kl.10:45 - oppmøte for 7, 8 og 9-åringer
så vi får hilst på de og får en oversikt
over hvor mange som kommer
Kl.11-12:10 - gudstjeneste med fokus på
glede og der vi snakker om at vi er skapt
forskjellige.
Kl.12:10 leder 7, 8 og 9-åringene oss ut i
Lol-prosesjon (Lokale Olympiske Leker).
12:10-13:10 - LOL-aktiviteter ute for de
som blir 7, 8 og 9 år. Blir det veldig dårlig
vær flytter vi aktiviteten inn, men ta med
varme klær.

Kaffi, saft og enkle LOL-øvelser inne for
de de andre barna og de voksne.
Kl.13:10-14 - Vi samles i menighetssalen
for et felles måltid med mat fra ulike
kulturer. Vi er ferdig seinest kl.14.
Praktisk info
Dette er en del av Salhus menighet sin
trosopplæring. Mer info om det finner du
på www.salhusmenighet.no
Vi pleier å ta bilder under samlingene
som vi viser på gudstjenester og på vår
hjemmeside og facebookside. Dersom
du ikke vil at vi skal legge ut bilder av
deres barn, gi oss en lyd om det.
Du trenger ikke melde barnet ditt på.
Har du noen spørsmål? Ta kontakt
med trosopplærer Joana Vaitke på tlf
96875991 eller på mail jv694@kirken.no

