DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
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TROSOPPLÆRING 0-18 ÅR
HEGGEDAL MENIGHET
0-3 år
•
•
•
•
•

Dåp og dåpssamtale
Baby-sang for barn og foreldre
Gudstjeneste for de minste
Hellig tre kongers fest - menighetens
		 juletrefest

3-6 år
• Hellig tre kongers fest
• 4- årsbok: Samling, utdeling av 4-årsbok
gudstjeneste
• Teater for 5-åringer: Kirkerottene
• Søndagsskole - utvalgte søndager kl. 11-12
• Heggetroll - menighetens barnekor
6-10 år
• Førsteklasses - samling for 6-åringer,
utdeling av 6-årsbok og gudstjeneste
• Kirkeklubb - i SFO-tid
• Tårnagenthelg med agentoppdrag for 2. og
3. klasse
• Søndagsskole
• Heggetroll

10-13 år

• Lys våken, overnatting i kirken for
6. og 7. klasse
• Slush - lederkurs for
13-åringer

og

TROSOPPLÆRING O-18 ÅR
HEGGEDAL MENIGHET
14-15 år
• Konfirmasjon
• Musikal
• Team Heggedal - menighetens
ungdomsgruppe

15-18 år
•
•
•
•

Team Heggedal
Milk - ledertrening for fjorårskonfirmanter
Turer og kveldsarrangementer
Pysj-cup - volleyball hele natten i Heggedalshallen

Heggedal menighet ønsker å skape gode fellesskap for barn og unge, der
de blir kjent med den kristne tro. Dette gjør vi gjennom
trosopplæringen 0-18 år.
Ved hvert tiltak menigheten arrangerer sender vi ut brev til alle døpte og
til alle der en eller begge foreldrene er medlem av Den norske kirke. Det
er foreldrene selv som velger å melde barna sine på de ulike
arrangementene kirken tilbyr, men gjennom disse tiltakene vil barna få
vekket sin nysgjerrighet på hvem Gud er, utforske sin egen tro og lære
mer om seg selv, Heggedal kirke og de som jobber der.
Hvert år får Den norske kirke midler fra staten for å drive trosopplæring.
Det betyr at det settes av penger til ditt barn. Vi håper dere vil støtte opp
om tiltakene våre.
Trosopplæringen i Heggedal menighet er for alle i alderen 0-18 år,
uavhengig av funksjonsevne.

FOR MER INFORMASJON:
Gå inn på www.heggedalkirke.no
eller ta kontakt med oss på
telefon 66 90 71 80 eller
mail
heggedal.menighet@asker.kirken.no
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