
 

 

 

 

 

 

 

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 til gudstjeneste i kirka og å få 4-årsboka. 4-årsboka 

er ei bok med mange fine bilder og fortellinger.  

En av dagene før gudstjenesten skal vi ha en morsom og 

spennende samling i kirka. Der skal vi leike og bli kjent med 

hverandre og kirkerommet. Kanskje du har lyst til å bli med på 

skattejakt også?  

 

Senere i høst skal vi ha Kirkerotteteater i Åmot kirke. Da er du 

og de andre 4-åringene spesielt invitert. Det blir kjempegøy! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Velkommen til 4 i kirka: 
 

4-årssamling 

Åmot kirke, 8.september  

kl.11-12:30   
Samlingen er for 4-åringer som  

sokner til Vestre Spone kirke,  

Nykirke kirke og Åmot kirke  

(med foreldre eller andre foresatte).  Vi leiker, synger, blir kjent i 

kirkerommet, hører fortelling og går på skattejakt.  

 

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok  

Åmot kirke, søndag 16.september kl.11:00  
Samling for hele familien.  

Kanskje noen av fadderne  

dine har lyst til å være med også?  

Åmot barnegospel synger, og det er   

kirkekaffe etter gudstjenesten. 

 

Kirkerotteteater  

Åmot kirke, 18.oktober kl.17:30 
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/familie.  

NB! Påmelding (se egen lapp) 
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Utdeling av 4-årsbok 

Åmot kirke   16/09 kl. 11 

Nykirke kirke  23/09 kl. 11 

Rud kirke   14/10 kl. 11 

Vestre Spone kirke  14/10 kl. 13:30 

Heggen kirke  21/10 kl. 11 

Snarum kirke  21/10 kl. 11 
 

 

 

Kjære foreldre/foresatte! 
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. Derfor vil vi invitere til samlinger og 

gudstjeneste for 4-åringene. Vi tenker at dette er en fin måte å fortelle 

barnet om det som skjedde i dåpen, lære noen sanger vi bruker i 

gudstjenesten, og høre fortellinger fra Bibelen.  

Hvis det ikke passer for dere å komme på gudstjenesten eller 

samlingene for 4-åringene i Åmot kirke, så ta gjerne kontakt. Vi skal ha 

flere utdelinger og samlinger i andre kirker i menigheten i løpet av 

høsten, og det er selvfølgelig helt greit å komme til en av de andre 

kirkene hvis det passer bedre. Meld da fra til oss slik at vi kan ta med 

riktig antall bøker til utdeling. Om det ikke passer å komme på alle 

samlingene, så bli med på det dere har tid til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom din 4-åring har behov for spesiell tilrettelegging under 

gudstjenesten eller på 4-årssamlingene, er det fint å få vite om det på 

forhånd. Da kan vi legge til rette for at han/ hun får en god opplevelse.  

Hjertelig velkommen til kirka! 

Vennlig hilsen fra Modum menighet                                                                             

v/ Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer  

Tlf.: 3278 3230 e-post: annekh@modumkirke.no 

www.kirken.no/modum 
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