
SKA L  DU  BEGYNNE  PÅ

SKO LEN  T I L  HØS TEN ?
Heggeda l  men ighet  i n v i t e re r  deg  t i l  Fø r s tek l a sses -sam l i ng

onsdag  19 .  augus t  k l .  17 .00- 18 .30  og  u tde l i ng  av  6 -å r s  bok

søndag  23 .  augus t  k l .  1 1 - 12 . 30 .

 

Påme ld i ng  t i l  ms885@k i rken . no  i nnen  16 .  augus t  2020



Året 2020 er et spesielt år. Ikke bare grunnet corona, men også fordi det er det året du skal
begynne på skolen!

 
Vi i Heggedal menighet ønsker å gjøre litt ekstra stas på deg i den forbindelse, så du er invitert til

følgende:
 

1.Førsteklasses-samling på Heggetun (menighetshuset) onsdag 19. august kl. 17.00-
18.30. 

Her får barna bli litt kjent med kirkerommet, bli kjent med oss som jobber i kirken, høre
den fortellingen fra Bibelen som vi også skal høre på søndagen og gjøre en enkel

hobbyaktivitet sammen.
 

2. Utdeling av 6-års bok i gudstjenesten i Heggedal kirke søndag 23. august kl. 11.00.
Her blir barna ropt opp og kommer frem, gjerne sammen med en foresatt, og mottar

bok.
 

3. Boken kan bli levert hjem til dere på døren om dere ikke har mulighet til å komme
verken onsdag eller søndag.

 

Grunnet smittehensyn, trenger vi påmelding uansett alternativ. Påmelding til ms885@kirken.no
innen mandag 16.august. Ved påmelding gi beskjed om:

- Hvilket alternativ passer best for dere (1, 2 eller 3)
- Navn på barnet

- Hvilken skole skal barnet begynne på
- Telefonnummer og mailadresse til foresatte

 - Trenger barnet særskilt tilrettelegging
- Tillater dere at barnet blir tatt bilde av. Bildet kan bli brukt til eventuell presseomtale, på internett

eller i neste års invitasjon.
 

Med vennlig hilsen
 

Marianne Solheim (menighetspedagog) og Magnus Pettersen Kjellin (sokneprest)
 
 
 

P.S. Denne invitasjonen sendes til alle 6-åringer som er døpt eller der en eller begge foreldre er medlem av Den norske kirke D.S.
 
 
 
 


