
Gudstjenester høsten 2019 
Når du går i 5.klasse kan du gå i Hvit gruppe i 

BOG-gjengen på Bogafjell og på Søndagsskolen 

på Figgjo.  

Du og familien din er velkommen på 

gudstjeneste i Bogafjell kirke kl.11 og Figgjo 

bedehus kl.11.                          

(sjekk datoer på nettsidene      

www.bogafjell-menighet.no og 

www.figgjo-menighet.no) 

         Noen utfordringer til dere          

foreldre eller andre voksne: 
 

* Hvis noen av dere har anledning til å bake til en 

samling i høst så hadde det vært til stor hjelp. 

Send meg en mail eller SMS dersom dere kan 
bidra. 

 

* Det hadde vært flott med noen ekstra voksne 

som kan hjelpe til under samlingene eller ved 

matserveringen. Ta kontakt hvis dere har lyst og 

anledning selv, eller f.eks. har besteforeldre som 

har anledning.  

 

Kontingent for BFFJ for høsten 2019 

Hvis du betalte kontingent i vår så gjelder den for hele 
året. Kontingent for høstsemesteret er 150 kr, og den    
betales på www.deltager.no. Alle barne- og ungdoms-
gruppene i menigheten er meldt inn i NMS U, og ved 

betalt kontingent får vi støtte fra Frifond via NMS U og 
fra kommunen.  

    Program    

høsten 2019 

 

I høst skal vi starte på temaserien        

Tidslinjen. Vi skal begynne med         

skapelsen og videre møte ulike        

bibelpersoner fra Det gamle            

testamentet (vi leser fortellingene i 

rekkefølge). Dette skal vi fortsette 

med til våren også, helt til vi kommer 

frem til slutten av GT.  Vi vil møte 

mange spennende fortellinger og få 

mulighet til å se dem i sammenheng 

med resten av Bibelen, og vårt eget liv. 

Barnecella for 

5.klasse 

Vi ønsker at alle skal bli sett og inkludert! 

Gi beskjed ved behov for tilrettelegging                         

på samlingene. 

 

  

 
 

   

 
1. del av Det gamle      

testamentet 
 
 

http://tidslinjen.bibel.no/
http://tidslinjen.bibel.no/


 

Til alle i BFFJ og deres foreldre 

Nå er sommerferien over, og vi gleder oss til nye treff i 

barnecella BFFJ. Vi har masse kjekt på programmet dette 

semesteret! Første samling blir tirsdag 10.09 kl.13.45-15.00. 

Vi skal da ha en kickoff-samling med noe godt å spise og en 

liten høstgave!  

I høst skal vi starte med temaserien Tidslinjen. Vi skal nå 

jobbe med bibelfortellinger fra Det gamle testamentet hele 

5.kl. Det blir mye lek og moro, mange spennende samtaler, 

bibel og bønn, musikk, aktiviteter og alltid noe godt å bite i. 

Husk å ta med Bibelen, vi fortsetter å samle klister for nye 

premier! 

 

9. november er Den store høstbasaren, der 

barnecellene også i år er med å selge årer. I forkant av 

basaren får alle med seg en loddbok hjem. Notér også 

adventsleiren på Horve 6.-8.desember. Mer info 

kommer!                                       

Bare ta kontakt hvis dere har spørsmål:) Fint om vi får en 

SMS hvis du ikke kan komme.  Det er alltid plass til nye i 

barnecellegruppene, så det er bare å invitere med venner! 

Hilsen lederne ved                                                                      
Anne Berit Mathisen 

Mob: 46850007/maill: am456@kirken.no 

. 
 

 

Dato Adventsweekend  

6.-8.12 

Adventsweekend til Horve.      
Sett av helga– mer info kommer:) 

Vær snar med påmelding så du  

sikrer deg plass! 

 

 Dato Høstbasaren NB 

Lør  

9.11 

Den store høstbasaren kl.12.00.   

Barnecellegruppene har ansvar for 

åresalget.  

Oppmøte 

kl.11.50. 

Mer info 

kommer! 

Dato    Tema for samlingene  

27.08 

Kickoff høsten 2019 

Bibelfortelling: Skapelsen- 
Jorden var øde og tom 
Noe ekstra godt å spise og en liten kickoff-gave 

 

10.09 
Bibelfortelling: Skapelsen- 
Mennesket i hagen 

 

24.09 

 
Bibelfortelling: Babels tårn 

  

 

 Ingen barneceller i uke 41(høstferien)  

15.10 
Bibelfortelling: Guds løfte–       
Abraham 

 

29.10 Bibelfortelling: Rebekka  

12.11 Bibelfortelling: Jakob  

26.11 

Juleavslutning                                            

for alle barnecellegruppene                               

Mer info kommer 

 

           Høsten 2019 

              

            Kalender          

høsten 2019  

      

                       

Vi samles annenhver hver tirsdag  

kl. 13.45-15.00 i Bogafjell kirke 

Husk å ta med Bibelen  

din på samlingene:)              

http://tidslinjen.bibel.no/

