
Gudstjenester høsten 2020 
Når du går i 5.klasse kan du gå i Hvit gruppe i 

BOG-gjengen (søndagsskolen). Du og familien 

din er velkommen til gudstjeneste og 

søndagsskole i Bogafjell kirke søndager kl.11  

Spesielle datoer å merke seg: 

1.11 kl.11 Livingstonesgudstjeneste        

oppe i ungdomsalen for 5.-8.kl 

22.11 kl.11 Soul Church 

Viggo Klausen kommer og rocker sammen med 

oss i kirkerommet:) 

«Tro på hjemmebane» seminar etter gudstjenesten kl.13  
 

www.kirken.no/bogafjell 

Kontingent for 2020 

Kontingenten for hele 2020 er 150 kr (vi har     
redusert beløpet siden vi mistet samlinger i vår) 
Den betales på www.deltager.no. Alle barne- og 
ungdomsgruppene 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 2020 

 

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 de 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 
 

https://kirken.no/bogafjell
http://tidslinjen.bibel.no/
http://tidslinjen.bibel.no/


 

Til alle i WLYJ og deres foreldre 

Nå er vi allerede godt i gang med høstens 

samlinger i barnecellegruppa WLYJ (We Love You 

Jesus). Vi har startet med temaserien Tidslinjen, og 

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! 

 

På grunn av situasjonen med korona har vi valgt å 

dele opp cellegruppene etter hvilke skole en går på.  

De som går på Buggeland starter kl.13.15, mens de 

som går på Bogafjell begynner kl.14.45. Ellers 

forholder vi oss til smittevernreglene som gjelder. 

 

Denne høsten er planen at Den store 

høstbasaren blir digitalisert. Mer info kommer ut i 

forkant. Notér også at vi planlegger å arrangere 

adventsleir på Horve 4.-6.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                                                              

Line Bøe Johnsen (koordinator for barnecellene) 

Mail: lj954@kirken.no Mob: 48997106 

 

 

Dato Adventsweekend  

4.-6.12 

Adventsweekend til Horve.      
Sett av helga:) Mer info kommer 

ut innen kort tid.  
 

Den store høstbasaren 
Det jobbes med å få til en digital basar!               

Mer info kommer:) 

Dato    Tema for samlingene  

08.09 

Kickoff høsten 2020 

Bibelfortelling: Skapelsen del 1- 
Jorden var øde og tom 

 

22.09 
Bibelfortelling: Skapelsen del 2- 
Mennesket i hagen 

 

 Ingen barneceller i uke 41(høstferie)  

13.10 

 
Bibelfortelling: Babels tårn 

  

 

27.10 Bibelfortelling: Abraham  

10.11 Bibelfortelling: Rebekka  

24.11 Bibelfortelling: Jakob  

01.12 

Juleavslutning                                            

for alle barnecellegruppene                               

Mer info kommer 

 

              

        Kalender       

høsten 2020  

      

                       

Annenhver tirsdag i Bogafjell kirke: 

kl. 13.15-14.15 (Buggeland) 

kl.14.45-15.45 (Bogafjell) 

Husk å ta med Bibelen  

din på samlingene:)               

http://tidslinjen.bibel.no/

