
    Program 

høsten 2019 

Det er mye kjekt som skjer denne høsten!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7.klasse 

 

 
 

 #dintid 

               Til deg som er foresatt: 

Hilsen Torstein Eidem Nordal 

Prest og gruppeleder for 7.klasse 

Telefon: 936 93 659 

E-post: tn344@kirken.no  

Praktisk hjelp til samlingene er alltid hyggelig! Vi 

er avhengig av at du selv tar kontakt om hva du kan 

bidra med (materservering, kakebaking etc.). Se    

kalenderen på motsatt side for å finne datoer som 

passer for deg. 

Kontingent for nye høsten 2019 er 150 kr. Betalte 

du i vår betalte du for hele året. Betalingen skjer på 

deltager.no (vi sender ut en link på mail). Barne- og 

ungdomsgruppene i menigheten er meldt inn i 

NMSU. Betalt kontingent gir støtte fra Frifond. 

Tusen takk for tilliten du viser oss ved at barnet 

ditt kan delta på barnecellene! Vi ønsker at alle skal 

bli sett. Vi ønsker at barnet kan konsentrere seg.   

Gi beskjed om vi skal legge til rette for deltagelsen.  

Adventsweekend på Horve 

6.-8.12 reiser barnecellene på adventsweekend på 

Horve, og DU kan bli med! Følg med på mer info, 

men hold av datoen allerede nå! 

Café Livingstones  

Velkommen til CLS i partallsukene kl.19.00 - 20:30.  

Her blir det spill, kiosk, andakt, lek og nye venner. 

Gudstjenester 

Du og familien din er velkommen på gudstjeneste i 

Bogafjell kirke og Figgjo bedehus. Når du går i 7.kl 

kan du gå i B.O.G HVIT gruppe på gudstjenestene i 

Bogafjell kirke, eller på Søndagsskolen på Figgjo.  

Har du spørsmål om livet? 

Du kan selv få være med i cellegruppe. Denne      

høsten går vi gjennom menighetens visjon og        

verdier og leter etter gjenskinn av dette i våre liv. 



Kjære alle JEA med foresatte! 

Vi gleder oss over stor satsing på aldersgruppen 5. -  8.kl. 

CAFÉ LIVINGSTONES er et etablert tilbud annenhver onsdag. 

I fjor ble dette tatt ett steg videre: Vi arrangerer egne     

LIVINGSTONES gudstjenester i ungdomssalen 5 ganger før 

jul. 7.klasse er invitert til barneceller i et nytt format: 

# d i n t i d 

 

Første SAMLING er tirsdag 10.9 kl.13.45 - 15.00.  

MERK tidspunktet! Vi samles i KIRKEROMMET. 

 

Flere av dere har vært med i barneceller lenge, noen siden 

4.kl. Nå er tiden kommet for å ta et steg videre og kanskje 

oppdage mer. Hva vil det si å tro? Hvordan kan jeg be?  

Hvordan kan jeg lytte til Gud? Hva er det egentlig Jesus vil 

med mitt liv? Hvem er Den hellige Ånd? Og hvem er jeg? 

 

Dette er din tid. Ikke læreren, ikke treneren, ikke mor eller 

far, ingen søsken. Det er ikke en gang gruppelederens tid. 

Det er din. Og når vi samles på tirsdag, kan du si til Gud: 

«Ok, dette er din tid!» Hvis vi da klarer å ha respekt for 

hverandres tid, ja, da kan mye skje. Kom og se selv! 

 

Det blir fortsatt lek og moro, musikk, kule aktiviteter og 

alltid noe godt å spise. Det er alltid plass til nye, så det er 

bare å invitere med venner. Husk å ta med Bibel om du har! 

 

Håper å se deg på tirsdag!  

dato Viktig å merke seg 

OBS Ingen barneceller i høstferien! 

9.11 
Den store høstbasaren kl.12. Barnecellene er 

ansvarlige for åresalget. Oppmøte kl.11:45.  

26.11 
Adventsamling for alle barnecellene 4. - 7.kl  

 

Pga. stor pågang, ønsker vi gjerne hjelp av foresatte. 

6. -

8.12 
Adventsweekend på Horve. Følg med for mer info! 

        VELKOMMEN!                                  KALENDER                             LIVINGSTONES                  

Vi samles annenhver tirsdag  

kl. 13.45-15.00 i Bogafjell kirke: 

27.8    10.9     24.9    15.10   

29.10        12.11    26.11        

HUSK VISITASEN 8.9 KL.11 

 

Alle barneceller i 5. - 7.kl er spesielt invitert når biskop    

Anne Lise Ådnøy kommer til Bogafjell kirke. Det blir en fest! 

BOGAFJELL KIRKE ER #dinkirke 

 

Husk å få med deg 

 

LIVINGSTONES GUDSTJENSTE 

25.8    22.9 27.10 10.11 24.11 
 

i ungdomssalen! Kakao etterpå. 

Det begynner som vanlig kl.11. 

Hva skjer? 

Vi samles i sirkel fremst i kirkerommet. Der 

har vi en lek før vi blir fortalt en bibeltekst. 

Denne skal vi arbeide med (ikke på mobilen). 

Du kan skrive, tegne, lage noe, lytte, tenke, 

be eller bli bedt for. Så avsluttes samlingen i 

sirkelen med bønn før vi spiser i kafeen.  


