
Velkommen til å bli med på  

et spennende opplegg i  

barnecellegruppa for 4.klasse! 

Barnecellegruppe 4.klasse 

Vil du bli med i 

barnecellegruppe? 

Påmelding 

Bruk følgende lenke for påmelding og betaling av kontingent: 

www.deltager.no/nybarnecellegruppe2019 

Fyll ut nødvendig info og send inn :-) 

 

 
Kontingent for barnecellegruppa 

 

Kontingent for høsten 2019 er kr.150,- og betales ved         

påmelding. Barne- og ungdomsgruppene i menigheten er 

meldt inn i NMSU(Det Norske Misjonsselskaps barne- og      

ungdomsorganisasjon) og ved betalt kontingent får vi støtte 

fra Frifond via NMSU. 

Denne innbydelsen sendes ut etter Den Norske kirkes                 
medlemsregister over alle barn som er født i 2010 og  

som bor i Bogafjell sokn.  
 

 Hvis barnet ikke er døpt, men en av foreldrene står som  
medlem, vil barnet stå som tilhørende frem til det er 18 år. Dette er 
statens ordning. Derfor vil barnet også få invitasjoner til kirken. Hvis 

dere ikke ønsker at barnet skal stå som tilhørende må det strykes.  
Ta kontakt ved spørsmål eller se www.kirken.no. 

  

Dersom det er feil at dere står oppført i Den norske  

kirkes medlemsregister beklager vi dette. Ta da gjerne kontakt med 
oss slik at vi får rettet våre lister. 

Trosopplæring i Bogafjell sokn–  

Bogafjell og Figgjo menigheter 

Vi ønsker at alle skal bli sett og inkludert! Gi beskjed ved 

behov for tilrettelegging på samlingene. 



Vårsemesteret har Bibelen som tema og alle 

får hver sin bibel utdelt på en  

gudstjeneste. For barnecellene  

fra 5.klasse og oppover lages det  

opplegg tilknyttet menighetens 

semestertema. 

 

Barnecellegruppene drar 

også på sommerleir og  

adventsleir, og vi arrangerer 

BOG-fester for barna i  

menigheten. 

 

Meld deg på via deltager.no (se info på        

baksiden av folderen). Har dere spørsmål er 

det bare å ta kontakt med undertegnede! 

 

Håper du blir med - og inviter gjerne med 

andre som skal opp i 4. trinn :-) 

 

Vennlig hilsen  

Per Ivar Malde (pm743@kirken.no) 

 

Litt mer om hvordan en  

barnecellesamling er:  

Til deg 
som skal begynne i 4.klasse og 

dine foreldre 

Nå som du begynner i 4.klasse 

kan du begynner i barnecelle-

gruppe i Bogafjell menighet.  

Barnecellegruppa for 4.klasse skal 

ha samlinger annenhver tirsdag 

kl.13.45-15.00 i Bogafjell kirke.  

En samling vil bestå av lek, bønn, samtale, 

ulike aktiviteter og litt mat til slutt. Målet med      

barnecellegruppene er å bygge gode og 

trygge relasjoner mellom barna og sammen 

bli bedre kjent med den kristne tro og lære 

Jesus bedre å kjenne.  

Barnecellegruppa for 4.klasse er et  

introduksjonsår. På høsten bruker vi heftet 

”De hemmelige tre”; en fortsettelsesfortelling 

om tre barn og hvor disse fortellingene  

knyttes opp til kjente bibelfortellinger. 

Kom, bli med! :-) 

  

 

Gjengen fra ”De 

hemmelige tre” 

Vårsemesteret har 

Bibelen som tema 

Horve leirsted, 
hvor vi reiser på 

sommerleir og 
adventsleir 

Kom:  

Vi begynner alltid samlingen med en 

lek– det er kjempegøy og en fin start! 

Etterpå har vi noen enkle spørsmål som 

alle kan svare på. 

Takk:  

På hver samling ber vi litt sammen. Det 

gjør vi på forskjellige måter: for eksempel 

tenner vi lys i lysgloben, lager bønnekart 

med mer. I TAKK– delen synger vi også 

gjerne en sang. 

Få:  

Under FÅ-delen leser vi et kapittel om 

De hemmelig tre. Etterpå er det tid for 

Fortellingsdetektiven: Da leser vi en liten 

bibelfortelling / et bibelvers og ser om vi 

finner likheter mellom historien om De 

hemmelige tre og bibelteksten 

Gi:  

Til slutt har vi gjerne en aktivitet, et  

eksperiment eller vi får en utfordring til 

neste samling. For eksempel vil alle få en 

”Hemmelig venn” på første samling... 

I vår får vi ikke arrangert Kirkeleir for 3.klasse. Vi       

inviterer derfor deg som går i 3.klasse til å være med 

på barnecellenes sommerleir på Horve 24.-26.juni. Se 

egen infofolder som er vedlagt! Kjekt hvis du blir med! 


