INVITASJON
til deg som fyller 4 år i år

Kjære
Nå er det rundt fire år siden du ble født, og en stund etter det
ble du døpt. Derfor vil vi invitere deg og mange andre 4-åringer
til å komme i kirka og få Kirkeboka mi.
Kirkeboka er ei bok med mange fine bilder og fortellinger. Den
handler om Astrid, Sara og Sigurd som er sammen i
barnehagen, hjemme hos hverandre og i kirka.
Senere i høst skal vi ha Kirkerotteteater. Da er du og de andre
4-åringene spesielt invitert. Det blir kjempegøy!

Velkommen til 4 i kirka:
Utdeling av 4-årsbok på Vikersund
menighetssenter
søndag 25.oktober kl.11:00
Velkommen til familiegudstjeneste
med mye flott musikk!
Gruppe fra Åmot barnegospel deltar.
4-åringene får Kirkeboka,
aktivitetshefte og cd.

Fordi Heggen kirke er stengt for rehabilitering i høst, blir
gudstjenesten på Vikersund menighetssenter i stedet.
Vi tar vi opp påmelding slik at vi er sikre på at alle får god plass
med trygg avstand. Se egen lapp for påmelding.

Kirkerotteteater
Åmot kirke, torsdag 22.oktober kl.18:00
Morsom og engasjerende teaterforestilling for store og små.
Kirkerottene Vesle og Fredo er godt kjent
blant deltakerne på Førsteklasses i
Modum menighet. Nå får også
4-åringene treffe dem.
Gå ikke glipp av dette!

Gratis for 4-åringer m/følge.
For påmelding se egen lapp.

Kjære foreldre/foresatte!
Når barna blir døpt lover vi som menighet at vi vil hjelpe foreldre og
faddere med å fortelle om Gud og Jesus, om tro, håp og kjærlighet.
Derfor inviterer vi 4-åringene til gudstjeneste med utdeling av Kirkeboka
mi og til Kirkerotteteater. I Kirkeboka følger vi tre gode venner gjennom
et helt år. I barnehagen, hjemme hos hverandre, på tur i skogen og i
kirka. Fine fortellinger som tar opp mye som 4-åringer går rundt og lurer
på. Et flott aktivitetshefte følger med.
Hvis det ikke passer for dere å komme på gudstjenesten i Nykirke
kirke, er det mulig å få boka likevel. Vi har utdelinger i andre kirker i løpet
av høsten, og det er selvfølgelig helt greit å komme til en av de andre
hvis det passer bedre. Meld fra til oss på påmeldingslappen, slik at vi kan
ta med riktig antall bøker til utdeling. Det er også mulig å få boka på
kontoret i Åmot kirke. Ta kontakt så ordner vi det.

Utdeling av 4-årsbok
Åmot kirke
Rud kirke
Vestre Spone kirke
Snarum kirke
Nykirke kirke
Vikersund menighetssenter

20.09. kl.11
11.10. kl.11
11.10. kl.13:30
18.10. kl.11
18.10. kl.11
25.10. kl.11

Dersom din 4-åring har behov for spesiell tilrettelegging under
gudstjenesten eller på Kirkerotteteateret, er det fint å få vite om det på
forhånd. Da kan vi legge til rette for at hun/han får en god opplevelse.

Hjertelig velkommen til kirka!
Vennlig hilsen fra Modum menighet
v/ Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer

Tlf.:
4165 7059
E-post:
annekh@modumkirke.no
Mer info om 4 i kirka på kirken.no/modum

