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Vi er i gang med å utforske livet!
Denne våren er det 16 grupper på Bogafjell som samles om livets store spørsmål. En gruppe 
møtes på dagtid, i et samarbeid mellom menigheten og Bogafjell Åpen barnehage. De andre 
gruppene møtes hver eller annenhver uke på kveldstid. Kveldene er halvannen time lange og 
inneholder et lite måltid, undervisning fra splitter nye videoer fra Alpha Film Series og deretter 
en samtale om temaene. Samme tema blir tatt opp i prekenene fram mot påske.

Alpha handler ikke om å gi svar, men det er stedet vi får lytte til dine spørsmål. Det er en unik 
mulighet til å bli kjent med andre i nærmiljøet og i menigheten, og du vil erfare at flere har 
samme spørsmål som deg.

Det viktigste er ikke hva du tror, hva du mener eller hva du kan. Det viktigste er hvem du er og 
at du får oppleve å bli tatt imot. 

Det er fortsatt mulighet til å slenge seg på!

Ønsker du mer informasjon fra Bogafjell menighet?
Vil du vite hva som skjer i kirken vår? Da har du mange muligheter!
Bogafjell sokn er på Facebook. Her legges det ut mye nyttig og interessant informasjon om det som 
skjer i soknet.
Du kan melde deg på Bogafjell sokn sitt nyhetsbrev og motta månedlig mail. Du melder deg på via 
menighetens nettside: www.kirken.no/bogafjell
Vi er også på Podkast. Det betyr at du kan høre taler som er holdt i Bogafjell menighet når og hvor 
du måtte ønske. Talene finnes ved å søke på Bogafjellkirke på din podkaster.
Bogafjell sokn er også på Snapchat og instagram (søk bogafjellkirke).  
En god mulighet til å se glimt fra menighetslivet.

Velkommen til å leie lokaler i Bogafjell kirke 
Lokalene er fine for konferanser, kurs, bursdager, arbeidsmøter for firmaer og andre. Mange har 
også dåpsselskap, konfirmasjon, minnemøte eller brullupsfest hos oss. Bydelssalen passer for 20 – 
120 personer og leies ut for kr 2000 til private selskap og kr 5000 for firma og kommersielle 
formål.
I menighetsbrakken som ligger like bak kirken leier vi også ut til barnebursdag for beboere i 
bydelen til spesialpris, kr 750. For andre formål leies brakken ut for kr 1000. Menighetsbrakken 
har et enkelt, men godt kjøkken. Menighetsbrakken passer for 20 – 50 personer.
Bydelssalen har prosjektor og lydanlegg og en kan bestille bruk av hovedkjøkken i kirken. Det er 
gode kjøkkenfasiliteter. Hovedkjøkken koster kr 750 for private og kr 2000 for firma og kommer-
sielle formål.
Les våre priser og betingelser på nettsidene til www.bogafjell-menighet.no eller ta kontakt for 
informasjon med rh684@kirken.no

Turgruppa (senior) blir nå i vår en del av Hjemme på dagtid – Alpha 
Vi møtes hver tirsdag fra 15. januar til 9. april . (vinterferie 26.februar)
Kl 11: 00 – 12:30 i ungdomssalen i Bogafjell kirke (2.etg).
Vi starter med medbrakt matpakke. Her serveres kaffe og te.
Kl 11:30 blir det film som innledning til tema. Temaene blir de samme som er omtalt i Alpha.
Deretter blir det samtale, spørsmål, undring om tema. Det som er ønsket av deltakerne. 
Voksne, uansett alder, livssyn og livssituasjon er velkommen.

Velkommen til bydelskafeen Våren 2019 
Bydelskafeen i Bogafjell kirke holder åpent disse torsdagene i vår:
10. januar, 31.januar, 14.februar, 7.mars, 14.mars, 4.april. Kl 15:30 – 17:30.

Det blir servert en middagsmeny, barnevennlig, glutenfri og melkefritt eller alternativ.
Alltid god hjemmelaget mat med dessert, kake og kaffe og te.
Menyen legges ut på facebook noen dager før.
Velkommen til et godt måltid i et avslappet miljø. 
For meny, se facebook eller nettside.



Gudstjenester og arrangement  VÅREN 2018

20.01.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

20.01.2019 11:00 Gudstjeneste G1 Misjonsavtale

27.01.2019 11:00 Gudstjeneste G3 Livingstones 

03.02.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

03.02.2019 11:00 Gudstjeneste G2 4 årsbok, Greenhouse

10.02.2019 11:00 Gudstjeneste G3 Livingstones 

17.02.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo Familiegudstjeneste med karneval

17.02.2019 11:00 Gudstjeneste G1

10.03.2019 11:00 Gudstjeneste G2 Trosopp. 2 åringer. SAMMEN gudstjeneste.

10.03.2019 11:00 Fastegudstjeneste

17.03.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

17.03.2019 11:00 Gudstjeneste G1 SAMMEN

24.03.2019 11:00 Gudstjeneste G3 Livingstones

31.03.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

31.03.2019 11:00 Gudstjeneste G2 Greenhouse / trosopp. 6 åringer

07.04.2019 11:00 HEL-gudstjeneste G2

14.04.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

21.04.2019 11:00 Gudstjeneste G1 1.påskedag

27.04.2019 10/12/14:00 Konfirmasjon

28.04.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo Familiegudstjeneste. Barnas påskefest.

28.04.2019 11:00 Gudstjeneste G3 Livingstones

28.04.2019 20:00 Samtalerefill  Så lenge det er liv er det HÅP

04.05.2019 10:30 / 13:00 Konfirmasjoner 

05.05.2019 11:00 Gudstjeneste G1

12.05.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

12.05.2019 11:00 Gudstjeneste G1

17.05.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo I idrettshallen

25.05.2019 12:00 Dåpsgudstjeneste

26.05.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

26.05.2019 11:00 Gudstjeneste G2 Kirkeleir, SAMMEN gudstjeneste

09.06.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo

10.06.2019 17:00 Pinserefill

16.06.2019 11:00 Gudstjeneste Figgjo Familiegudstjeneste, Barnas aktivitetsdag

16.06.2019 11:00 Friluftsgudstjeneste SAMMEN med KRIK

16.06.2019 20:00 Samtalerefill Så lenge det er liv er det TID. 

23.06.2019 11:00 Gudstjeneste G3 SAMMEN 

11.08.2019 11:00 Gudstjeneste G3 SAMMEN 
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BETEGNELSER PÅ 
GUDSTJENESTER:

Gudstjeneste G1:
Gudstj. med nattverd

Gudstjeneste G2:
Gudstj. med trosopplæring 
og dåp

Gudstjeneste G3:
Gudstj. med dåp

SAMMEN:
Gudstjeneste uten B.O.G 
som er
søndagsskoleopplegget i 
menigheten

Livingstones:
Egen Livingstones gudstjen-
este oppe i ungdomsrommet

Greenhouse:
Egen Greenhouse gudstjen-
este oppe i ungdomsrommet
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GOD JORD
– Green House viser vei for grønne ungdomsmenigheter?
GreenHouse har tilholdssted i ungdomssalen i 2.etasje i 
Bogafjell kirke. Her samles ungdom fra 8.kl til 3VGS 
annenhver fredag mellom kl. 18.30 og 23.00. 

I året som har gått har vi avholdt mange klubbkvelder og 
mange kjekke arrangement. Bogafjell Full Action og Natt-
cupen i Bogafjellhallen er bare to av høydepunktene, og rett 
før jul delte vi ut blomster til de eldre i soknet.    
   
Nytt for høsten 2018 var at vi bestemte i ungdomsstyret å 
være et grønt ungdomsarbeid. Vi arrangerte derfor et 
klesbyttemarked med fokus på klima og rettferdighet. Men 
det stopper ikke her! 

Ungdomsstyret har satt i gang en spennende og kreativ 
prosess rundt det å være et bærekraftig ungdomsarbeid med 
tanke på verdens klimautfordringer. Som et resultat av denne 
satsningen har Green House invitert av selveste Kirkerådet til 
å utvikle en plattform for «grønt ungdomsarbeid» på lands-
plan for Den norske kirke! 

Dette vil vi arbeide med å utvikle våren 2019. I tillegg har vi 
satt i gang et spennende jordprosjekt der vi har satt oss som 
mål å omdanne alt matavfall i Bogafjell kirke til kompost-
jord. Til dette bruker vi metoden Bokashi som er et kald-
kompostsystem. Etter hvert som jordproduksjonen tok til i 
høst har det løpt en kreativ prosess parallelt rundt jorden og 
det har etter hvert utviklet seg en visjon og drøm om å få til å 
dyrke noe mat rundt kirken. Metoden vi vil bruke kalles for 
«regenerativt landbruk». Det som er verdt å merke seg er at 
metoden for dette jordprosjektet er med på å binde CO2. 

Dag Jørund Lønning er professor i nyskaping og bygde-
utvikling og rektor ved Høgskulen for landbruk og 
bygdeutvikling(HLB). Han kom i 2018 med boka, Jordboka 
og han skriver her: 

«Skal me ha von om å redda planeten vår frå at klima-
endringane verkeleg får fart, er det i molda me lyt starta. 
Dobbel negativitet må vendast til å bli dobbel positivitet. 
Me må lære av og etterapa det urgamle klimasamspelet 
der skogen, graset og molda effektivt både hentar ned og 
bitt karbon.» 

Fra før har mye rundt klima handlet om å sortere søppel og 
redusere forbruk. Dette er bra, men nå skal vi videre, og 
Green House er i førersetet! Nå vil vi skape mer enn gode 
vaner. Vi vil skape en kultur og et hagebruk rundt Bogafjell 
kirke som gjør at vi aktivt er med forbedre jorda ved å øke 
CO2 fangsten. 

I dette arbeidet vil vi være kreative og være med å lage 
verdiskapning ikke bare i menigheten, men i bydelen og byen 
vår. Vår drøm er å få til et samarbeid på tvers av barne- og 
ungdomsinstitusjonene her på Bogafjell slik at vi sammen 
utvikler et godt bærekraftig lokalsamfunn. 

Har du kunnskap, grønne fingre eller har lyst å bli med på 
denne reisen er det bare å ta kontakt. 

Du kommer nok uansett til å høre mer om dette!

Ønsker du å sette deg mer inn i tema kan du lese mer her.
www.jordboka.no – www.hageboka.no – www.bokashinorge.no
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Gudstjenester
/Frelsesarmeen og Bogafjell

Bibelfortellerkurs
/Hana kirke 18.00

SVEIN TINDBERG
/Gand kirke 19.30

Tekstleserkurs
/Metodistkirken Sandnes 18.00

Filmfestival
/Odeon Kino

Les mer på 
Facebook.com/BibelukaSandnes

Bibelmaraton
/Sandnes kirke

SalmeTapas
/Høyland kirke 19.30

I Sandnes 
10.2-17.2 2019

10.2+
17.2

11.2

12.2

15.2

13.2
+14.2

16.2

13.2-
16.2

Sandnes kulturhus 11. og 12. februar 2019 kl 19.00 

Musikk, dans, drama fremført av elever fra Vågen VGS og Sandnes Kulturskole
Inntektene går til byprestenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

Billetter bestilles hos Kulturhuset 51 60 20 10 eller via www.sandnes-kulturhus.no
Pris kr. 275,- for voksne og kr. 170,- for barn/student.

VELKOMMEN TIL KONSERT  

SEVEN-JENTENE 
B2LOVE 

BOGAFJELL BARNEGOSPEL  

 FIGGJO BARNEGOSPEL  
9. MARS KL.17.00 

I BOGAFJELL KIRKE  
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Trives som prest i Heimevernet
Eivind Kråvik jobber til daglig som ungdomsprest i Bogafjell 
menighet. I tillegg er han distriktsprest i Agder og Rogaland 
heimevernsdistrikt 08. 

Feltpresten har en variert og innholdsrik tjeneste og har som 
jobb å gi en fullverdig kirkelig betjening, også når soldatene 
er ute i felt. 
– Det er kjekt å lage gudstjeneste der soldatene er samlet ute i 
felt. Jeg husker i fjor at vi lagde kirkerom i et lager på 
Kristiansand havn, der det stod to elgstatuer i bakgrunnen. 

Det er nok en gudstje-
neste som vil bli husket, 
forteller Eivind Kråvik.
– I tillegg til guds-
tjenester har vi under-
visningstimer med 
soldatene, der vi går 
gjennom etiske dilem-
maer som soldater kan 
komme opp i. Vi har 
også et opplegg rundt 
kjerneverdiene i for-
svaret: Respekt, ansvar 
og mot.

Mangler en prest
I distriktet skal det være 
tre prester, men de er nå 
bare to. Kråvik og 
kollega Helge Smemo 

ønsker nå å få inn en prest til. Som feltprest må man ha 
gjennomført førstegangs tjenesten og være ferdig utdannet 
som prest. Som feltprest i Heimevernet blir en innkalt til ni 
dagers tjeneste i året. Men om en ønsker og har tid, kan man 
jobbe mer. 
– Det å være feltprest er en veldig spennende jobb. De tre 
viktigste oppdragene er tros- og livssynbetjening, relevant 
etikkundervisning og operativ krisehåndtering, forteller 
Kråvik.
– Vi jobber også opp mot de militære sjefer, der vi fungerer 
som rådgivere innen fagfeltet vårt. Operativ krisehåndtering er 
også viktig. Her jobber vi også med relasjonsbygging opp mot 
soldater og befal, slik at de er trygge på oss om noe skulle skje.

En gudstjeneste på et havnelager i Kristiansand i fjor ble en spesiell opplevelse, forteller prest i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, Eivind Kråvik.

– Det å være feltprest er en spennende 
jobb, forteller ungdomsprest i Bogafjell 
menighet, Eivind Kråvik.

Eivind Kråvik og Helge Smemo ønsker en ny prestekollega velkommen 
til heimevernsdistrikt 08.

Foto: Tore Ellingsen
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Figgjo menighet våren 2019
Vi startet semesteret godt med tradisjonell Juletrefest den 6. 
Januar. Det ble upåklagelig stemning blant små og store 
fremmøtte. Særlig fikk vi lattermusklene på gli under kjole-
stolleken, der vi vekselvis kjempet om å holde på stolen, og 
byttet til ny kjole/morgenkåpe for hver nye stol. Selvfølgelig 
ble det åresalg med stor spenning og høy stemning, kanskje 
særlig da hun på rundt 80 år vant «Spiderman-shampo», og 
en av fruene i menigheten vant flotte herreunderbukser. 
Nissen hadde allerede tatt ferie, men gaver ble det likevel da 
de tre vise menn gjorde sitt inntog, med godteposer nok til 
både store og små. Alt i alt: Dette var så kjekt at vi må gjenta 
det.

PLANEN VIDERE: 
(Alle gudstjenestene utenom 17.mai 
begynner klokken 11.00. )
20. januar: .... Gudstjeneste
3. februar: .... Gudstjeneste med nattverd
17. februar: .. Karnevalsgudstjeneste med Figgjo barnegospel. 

I god kirkelig tradisjon skal det være fest før 
fasten begynner. Vi kjører høy jubel, høylytt 
sang, høy kostymefaktor og regner med at alle 
er høy på sukker innen de forlater kirkekaffen. 
Vanligvis oppfordrer vi til å være deg selv, men i 
dag kan du kle deg ut som hvem du vil! Eller 
bare ta på deg favorittskjorta og de komfortable 
skoene og nyt livsgleden sammen med små og 
store  

10. mars: ...... Fastegudstjeneste med nattverd og enkel 
kirkekaffe.

17. mars: ...... Gudstjeneste med nattverd.
31. mars: ...... Gudstjeneste

14. april: ....... Palmesøndagsgudstjeneste med nattverd: Den 
første av påskens Gudstjenester i Bogafjell sokn 
blir hos oss på Figgjo. Vi ser frem til å huse hele 
menigheten og starte markeringen av vår største 
høytid.

28. april: ....... Barnas påskefest, Familiegudstjeneste med 
Figgjo barnegospel. Vel vitende om at mange 
tar påsken på hytta eller andre steder, velger vi å 
legge den store påskegudstjenesten vår til første 
helg etter påske. Vi feirer at Jesus har stått opp, 
at våren og det nye livet spirer frem i oss og 
verden rundt oss. 

12. mai: ........ Gudstjeneste med nattverd.
17. mai klokka 09:15: ......Nasjonaldagsgudstjeneste  

i Figgjo hallen. 
26. mai: ........ Gudstjeneste med nattverd.
9. juni: ......... Høytidsgudstjeneste på første pinsedag.
16. juni: ....... Familiegudstjeneste som innleder Barnas 

aktivitetsdag. Figgjo Barnegospel deltar. Det har 
blitt en tradisjon at menigheten arrangerer 
denne populære aktivitetsdagen. Små og store 
velkommen til Gudstjeneste og kjekke, kreative 
og sosiale aktiviteter. 

Andre aktiviteter i Figgjo menighet:
Mandager: .... Babysang kl 11.00 (Kontaktperson Klara 

Lybekk 928 58 127)
Onsdager: ..... Bønnemøte klokken 12.30, Yngres klokken 18. 
Torsdager: .... Figgjo barnegospel øver klokken 13. 

Sjekk hjemmesiden for oppdaterte datoer og informasjon for 
disse aktivitetene.
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– Nå retter vi fokus mot ungdom i Europa
Etter fire år med godt samarbeid med Stefanusalliansen og deres prosjekter i Egypt, retter 
Figgjo og Bogafjell menigheter nå blikket mot Estland i samarbeid med Det norske Misjons-
selsskap (NMS).

Estland er et land preget av stor fattigdom og liten eller ingen 
kjennskap til den kristen tro. For 18 år siden tok den estiske 
evangelisk-lutherske kirke(EELK) kontakt med Mellom-
kirkelig råd i Norge med spørsmål om samarbeid knyttet til 
kirkens utfordringer. Kirken i landet lå på bar bakke etter at 
Estland hadde blitt selvstendig ved Sovjetunionens fall i 
1991, både økonomisk og i antall medlemmer.

Sokneprest Torstein Eidem Nordal er som vanlig entusiastisk: 
– Menighetene på Figgjo og Bogafjell har gode erfaringer med 
å tenke kreativt om hva et misjonsprosjekt skal inneholde. Nå 
var det på tide å tenke et prosjekt spesifikt rettet mot ungdom 
og diakoni. Videre var det viktig for soknerådet å finne et nytt 
prosjektland i vår egen verdensdel, forteller han.

I 2003 reiste de første misjonærene fra NMS ut. Sentralt i 
arbeidet i dag er menigheter i Mustamäe (bydel i Tallinn) og 
Saku (forstad til Tallinn).

Resultatet av NMS sitt arbeid så langt er blant annet Saku 
kirke og ungdomsklubben PlussMedia, der ungdommene får 
bruke sine interesser innen film, foto og skriving. Mennesker 

har blitt løftet ut av fattigdom og ensomhet, og mange som 
selv har mottatt hjelp velger å bidra til å hjelpe andre i 
lokalmiljøet.

NMS sin målsetningen for arbeidet i Estland er «Felleskap 
som frimodig lever og deler evangeliet». – Dette betyr at 
kirken i Estland, som på ingen måte er subsidiert av staten, 
skal få støtte til å formidle evangeliet, om nødvendig med 
ord, forklarer Torstein. 

Bogafjell og Figgjo menigheter støtter arbeid blant fattige i 
Estland gjennom de lokale menighetene i Saku og Mustäme. 
– Estland er på ingen måte en velferdsstat slik som Norge. 
Her er kirkene tilstede for å gi fattige mat og klær, under-
visning og trygge fellesskap for barn og unge. Det er ingen 
tvil om at vår støtte er nødvendig, understreker soknepresten.

Den nye misjonsavtalen med NMS underskrives på guds-
tjenesten i Bogafjell kirke 20.januar. Konfirmantenes solidari-
tetsaksjon blir «kick-off» for prosjektet. Vi oppfordrer alle til å 
være med å støtte vårt nye misjonsprosjekt.



BBU – Bogafjell barn og unge
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• BOG-gjengen fra 0-14 år
Søndag parallelt med siste del av gudstjenesten. 
BOG-gjengen er barneopplegget knyttet til hver gudstjeneste. 
BOG-gjengen har fire aldersbestemte grupper med aktiviteter 
tilrettelagt for hver gruppe. Kontakt: Torstein Eidem Nordal.
• Kurs i babysang (10 ganger)
Onsdager kl. 10.00. Påmelding skjer på nettsiden.  
Oppstart 16. januar. Kontakt: Frode Skårland.
• Knøttesang
Torsdag kl. 17.00-18.00. Oppstart 10.januar, mer informasjon 
kommer på nettsidene og på facebookgruppen deres. 
Kontakt: Guro Myhrene. Telefon: 95758696.
• Bogafjell barnegospel 1.-4. klasse
Torsdager kl. 17.00-18-00. Oppstart 17. januar.
Kontakt: Tone Birgitte Meltveit . Telefon: 92259359/ 
Frode Skårland. Telefon: 48997102.
• B2LOVE fra 5. klasse
Torsdag kl. 18.00-19.00. Oppstart 17. januar. 
Kontakt: Elisabeth Stakkeland 90561155.
• FamilieKRIK Bogafjell
Holder til i Bogafjellhallen på annenhver fredag kl 18.00 - 19.30:
I oddetallsuker utenom skoleferier. Sjekk facebook på familie KRIK 
Bogafjell. Aktivitet for hele familien.
• KRIK Bogafjell (5. – 18 år)
Holder til i Bogafjellhallen på annenhver (oddetallsuker) fredag 
kl 19.30. Oppstart 4. januar. Søk opp facebookgruppen KRIK 
Bogafjell for mer informasjon.
• KFUK/KFUM Speideren
Speiderhuset bak Bogafjell kirke, mandager:
Oppdagerne 2.-3.klasse – kl. 17.30-18.30.
Stifinnerne 4.-5.klasse – kl. 17.30-19.00.
Vandrerne 6.-10. klasse – kl 18.30-20.00.
Roverne – kl. 19.00-21.00.
Kontakt: Geir Tysseland 90696176.
http://bogafjell.kmspeider.no/
• Barnecellegrupper fra 4.-7. klasse
Annenhver tirsdag i kirken.
1. tirsdag: Kl. 13.45-15.00 JOB (5.klasse) og  
kl.14.30-15.45 JOO (7.klasse). Oppstart: 15. januar.
Kontakt: Bodil Vaaland.
2. tirsdag: Kl. 13.45-15.00 JEA 4.klasse) 
kl.14.30-15.45 GEMO (6.klasse). Oppstart: 22.januar.
Kontakt: Bodil Vaaland.
• Cafe Living Stones fra 5.-7. klasse
Annenhver onsdag kl. 19.00-20.30 i barnesalen (partallsuker).
Oppstart: 9. januar. Kontakt: Pekka Malde.
• Konfirmantarbeid 9. klasse
Følg med på programmet på hjemmesiden.
Kontakt: Eivind Kråvik.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK
Innbydelse kommer i posten. 
BOGAFJELL
1-åringer (for barn født på våren 2018):  
Samling i åpen barnehage. 
2-åringer (for barn født på våren 2017): Søndag 10. mars  
kl. 11.00. Utdeling av Min første bibel i gudstjenesten.
4-åringer (for barn født på våren 2015): Søndag 3 februar  
kl. 11.00: Utdeling av min kirkebok. Introduksjon til BOG-
gjengen. (menighetens barnearbeid tilknyttet gudstjenesten).
6-åringer (for barn født i 2013): Dåpsskole, går over tre uker og 
avsluttes med gudstjeneste. Datoer: 13. mars, 20. mars og 27. mars. 
Gudstjeneste 31.mars.
9-åringer (for barn født i 2010): Kirkeleir. Overnatting i Bogafjell 
kirke 25.mai til 26.mai.

FIGGJO
1-åringer (for barn født i 2018): Samling i åpen barnehage.
2 -åringer (for barn født i 2017): Utdeling av Min første bibel på 
gudstjeneste.
6-åringer (for barn født i 2013): Eget opplegg. Datoer kommer 
etter hvert.
9-åringer (for barn født i 2010): Kirkeleir. Overnatting i Bogafjell 
kirke 25.mai til 26.mai.
Dersom du har barn i aldersgruppen, men ikke får invitasjon i posten, 
er dere velkomne til å være med. Ta da kontakt så vi får oppdatert 
listene våre. Velkommen til trosopplæringssamlingene i høst!

Bogafjell åpne barnehage
Vi ønsker deg som er hjemme med barn (foreldre, besteforeldre, 
dagmamma), velkommen til å være sammen med oss! En åpen 
barnehage er for barn mellom 0-6 år i følge med en voksen.
Du velger selv når du vil komme; hvor ofte og hvor lenge du selv vil 
være, innenfor åpningstiden. 
Åpningstider: Tirsdag kl. 08.30 – 13.30
Onsdag kl. 08.30 – 14.00 Fredag kl. 08.30 – 14.00
Stengt i skolens ferier og fridager. Ta med matpakke. Barnehagen 
holder kaffe og te. Pris: kr 15,- per person. Dersom du lurer på noe, 
ta kontakt. Kontakt: Marie Weibell. 

BOG-GJENGEN er barneopplegget knyttet til hver gudstjeneste. 
BOG-gjengen har fire aldersbestemte grupper med aktiviteter 
tilrettelagt for hver gruppe.

FIGGJO BARN OG UNGE

Yngres Barn fra 4 – 7. klasse. Annenhver onsdag kl. 18.00 – 
19.30. Solveig Overskott 47 51 07 51.

Figgjo Barnegospel Fra 1. kl. og oppover. Mer info kommer 
på nettsidene. Oppstart: 17. januar. Kontakt: Klara Lybekk 
92858127.

Babysang og småbarnssang Mandager fra 11.00.  
Oppstart 7. januar. Mer info og påmelding se nettside.

Se nettside for datoer.

Oransje (0-2 år): 
Lek i oransje  

rommet

Grønn (3-5 år):
Gøyale aktiviteter  

og sprell

Blå (1.-4.kl.):
Gøyale aktiviteter  

og sport

Hvit (5.-8. kl.):
Leker, oppgaver,  

kanskje noe  
å bite i?

fra 8. klasse og oppover  
Cirka annenhver fredag i ungdomsalen i kirken, 
kl. 18.30 – 23.00. Oppstart 4. januar. Se nettside 
eller facebook for mer info. 
Kontakt: Eivind Kråvik

• GREENHOUSE lovsangband
Øving for band og sangere kl. 17.00.

• GREENHOUSEgudstjeneste
Ca. en gang i måneden kl. 11.00 i ungdomsalen i kirken.
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