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Babysang

Barn elsker sang og musikk!
Det ønsker vi å legge til rette
for i kirken. Vi møtes til en
halvtimes sang, rytmer og
god stemning. Etterpå er det
kaffe og niste og lek.
Onsdager 13.-14.30 
Oppstart 19.sept

Småbarnssang

Dette er et  sangtilbud for 1-3åringer
med foresatte. Vi synger sanger med

bevegelse, vi blåser såpebobler, og får  
tilslutt saft og kjeks 

Tirsdager 17.-17.45.

Minigospel
Minigospel er koret for de barna som har
vokst ut av småbarnssang og tør å være i en
gruppe uten foreldre! Vi synger ulike typer
sanger for barn, med og uten kristen tekst. Vi
deltar på to-tre gudstjenester, og synger
på julemarkedet. Tirsdager 17.-17.45

Barnekor

Østenstad barnekor er for barn fra 1.kl. og oppover.Vi synger
varierte barnekor-sanger som blant annet kan brukes i

gudstjeneste eller i konserter. Vi øver også bibelspill hvor
barna kan utfolde seg som skuespillere og solister. Barna får

god opplæring i korsang og vi gir veiledning til den enkelte.
Vi holder konserter og drar på kortur!. Tirsdager 17-18

Barneklubb

Dig Deeper er klubben for deg i 5-
7 kl.! Vi leker og klatrer, ser
filmsnutter ,spiller bordtennis, og
har åpen kiosk. Vi blir bedre kjent
med hverandre og den kristne tro! 
Annenhver tirsdag 18.30-20  
Oppstart 28. aug.



Speideren

Vi er oftest ute! leirer, turer, padling og bålstemning får du hos oss! 
Mandager 18.30-20

Tirsdagsmiddag og skattekistesamling

Er du sulten og har lyst på ferdiglaget middag? Kom til kirken  tirsdag
ettermiddag! Da serveres enkel varm middag til rimelig pris.  
Etter middagen er det en kort samlingsstund i kirkerommet med
bibelfortelling! Barnefamilier kan kombinere middagen med
småbarnssang, minigospel og barnekor! 
Tirsdager 16.-17 oppstart tirsdag 28. august

Søndagsskole

Vi har søndagsskole nesten hver søndag under gudstjenesten. Opplegget
er tilrettelagt 4-8 åringer, men alle er velkomne. Vi ser også an de som

kommer. Vi hører spennende bibelfortellinger, lager ting, synger og undrer
oss sammen! Oppstart26. august 

Tårnagenthelg

Våren barna går i 2. og 3. kl.
inviteres til de til å bli agent i

kirken! Vi løser mysterier,
utfører oppdrag, og får en

tur opp i kirketårnet i
Heggedal kirke! Søndagen
deltar vi på gudstjenesten i

Østenstad kirke! 
2.helgen i februar

Lys våken!

2. helgen i desember inviteres alle 6.
og 7.klassinger til å overnatte i kirken!
Mange lurer på om det spøker i kirken,
men vi vet at det er det tryggeste stedet

å være! Vi leker, synger sammen,
spiser god mat, lærer noe om kirken og

troen, og blir kjent med andre barn!



Kontaktinfo: 
Østenstad kirke 

Gudolf Blakstadsvei 40 
66 79 99 60 

www.kirken.no/ostenstad 
facebook: østenstad kirke

4-årsbok 17. + 21. okt

6-årsbok 19. august

5-årsteater i mars

1-års dåpsmarkering 18. sept

11-12 års overnatting 8.-9. des 

Slush- minilederkurs for 6. kl. jan-feb

dåp - hver søndag!


