
Hei du som går i første klasse!  

Har du lyst til å være med på noe gøy? Vi skal ha fire 

Førsteklasses-samlinger i vinter. Der skal vi leike, 

synge, lage ting, se på kirkekino og høre fortellinger. 

Du får din egen barnebibel. 

Alle førsteklassinger kan være med ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: 

DEN NORSKE KIRKE 

Modum menighet 



Til de voksne:  
Hvorfor? 

Førsteklasses er en del av trosopplæringen 

i Modum menighet. Når barna blir døpt, 

lover vi som menighet at vi vil hjelpe 

foreldre og faddere med å fortelle 

om hva barnet er døpt til – fortelle om 

Gud og Jesus, om tro, håp og kjærlighet. 

Mye av den tradisjonelle kristendomsundervisningen er tatt ut 

av skolen. Derfor vil vi tilby samlinger der barn og unge blir kjent 

med kirka, med bibelfortellinger, sanger og salmer. 

Babysang, 4 i kirka (med utdeling av 4-årsbok), Tårnagenthelg 

og LysVåken er andre eksempler på slike samlinger.  

Hvis foreldre, besteforeldre, faddere eller andre voksne som 

står barnet nær har lyst til å være med på Førsteklasses, er det 

fint om dere krysser av for det på påmeldingsskjemaet. Da kan 

vi ta kontakt og avtale nærmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør vi på Førsteklasses? 

Barna vil få høre fortellinger fra 

Bibelen og lære både kjente og 

nye salmer og sanger. Vi vil 

bl.a. snakke om dåp, nattverd, 

bønn og tilgivelse. De skal også 

få se på kirkekino, dramatisere 

bibelfortellinger, ha 

formingsaktiviteter og leik. Det 

blir et enkelt måltid og frukt på 

hver samling. 



Hvor? 

Førsteklasses blir arrangert to steder i bygda;  

 

Elever ved Vikersund og Sysle skole er invitert til Vikersund 

menighetssenter  

fredag 15., 22., 29. mars og 5.april kl.13-16 

Sysle-elever slutter på skolen kl.12:50 og kommer derfor litt 

senere enn oppstart. Vi venter med å starte til alle har kommet. 

 

Elever ved Buskerud, Enger og Stalsberg skole er invitert til  

Åmot kirke 

fredag 15., 22., 29. mars og 5.april kl.13-16 

Buskerud-elever kan komme til kirka rett etter skoleslutt. De 

som går på SFO kan velge om de vil innom der en tur først. 

Stalsberg-elever slutter på skolen kl.13:05 og kommer derfor litt 

senere enn oppstart. Vi justerer programmet i forhold til det. 

 

Fra Enger og Vikersund skole vil vi ordne med voksne som 

følger barna trygt fra skolen til kirka eller menighetssenteret.  

 

Fra Sysle, Stalsberg og Buskerud skole vil vi være behjelpelige 

med skyss fra skolen for de som trenger det. Se eget felt i 

påmeldingsskjemaet. 

  

Så snart vi vet hvem som er påmeldt tar vi nærmere kontakt i 

forhold til følge/transport. Det er viktig at dette skjer på en trygg 

og god måte for barna.  

Hvis noen har vanskeligheter med å hente barna når vi er 

ferdige på Førsteklasses, så ta kontakt.  Da kan vi ordne så de 

kan være igjen litt lenger. 

Hvis barnet ditt går på SFO men skal være med på 

Førsteklasses, så husk å gi beskjed til SFO om fravær de 



dagene og klokkeslettene det gjelder. (Se egen slipp nederst på 

påmeldingen). 

Påmelding 
På grunn av planlegging må vi ta opp påmelding, og det må 

skje innen tirsdag 5.mars. Se vedlagt påmeldingsskjema. 

 

Invitasjon 
Vi bruker medlemsregisteret til Den norske kirke når vi sender 

ut invitasjoner (døpte). Hvis dere vet om andre førsteklassinger 

som har lyst til å være med, men som ikke har fått invitasjon i 

posten, så be foresatte om å ta kontakt med oss, slik at vi kan 

sende invitasjon til dem også. Alle er hjertelig velkomne til å 

delta! 

 

Til slutt: 
En gladmelding; det koster ingen ting å være med på 

Førsteklasses! 

Har dere spørsmål, ta kontakt med  

trosopplærer Anne-Kjersti Holberg 

på menighetskontoret.  

Tlf.: 3278 3230 / 416 57 059  

E-post: annekh@modumkirke.no 

Velkommen til 

 

 

 
 

 

 

 

Mer informasjon om trosopplæring på www.kirken.no/modum  

http://www.kirken.no/modum

