
 

Hei alle 13-åringer!  

 

Har du lyst å være med på en koselig  

lørdagssamling på ettermiddags/kveldstid  

17. oktober kl. 16-21 i Åsane kirke? Vi får tid til mye  

moro, Escap-room, singstar, lek, lørdagskos med god asia- 

tisk mat.  

Du får også være med på en spennende samling  

om urettferdighet i vår verden:  

 

• Få er svært rike og mange er fattige 

• Mange sulter 

• Vi rike ødelegger klimaet og kloden vår  

 

Hva kan vi gjøre? What would Jesus do?  

 

Svindler med stil, Ruben Gazki, vil sammen med dere og andre ledere ta i bruk Escap-room for å løse 

mysterier som går på nettopp disse spørsmålene. Og kanskje får dere anledning til å lure av ham 

hemmeligheten bak noen av de tøffe triksene han er klar for å stille opp med. 

 

Noen ungdommer i Åsane menighet har vært på tur til Thailand. Her ble de kjent med en barnehage 

under en motorvei midt i et stort slumområde i Bangkok. Dette gjorde et stort inntrykk på ungdommene. 

Noen av dem blir med oss for å fortelle om inntrykkene de kom hjem med.  

 

Inne i vårt flotte kirkerom samles vi for å finne ut hva bibelen lærer oss om Rik – fattig 

problematikken og hvordan vi selv kan bidra til at kloden vår blir en bedre verden å leve i.  

 

Du vil også møte kateketen vår som vil fortelle deg litt om konfirmanttiden som kommer neste år. Det 

kan bli et spennende år med mange tilbud som du kanskje ikke visste om på forhånd. 

 

Meld dere på senest 14. okt. på www.kirken.no/asane  «Påmelding: RIK -FATTIG»  

 

 Dette brevet går til alle døpte og alle tilhørende barn født i 2007. Tilhørende er de med en eller to 

foreldre som er medlemmer av Den norske kirke. 

 

Lurer du på noe? Ring oss på 55 36 22 58, eller send en E-post til mb395@kirken.no 

 

På grunn av Korona tar vi forbehold for eventuelle endringer. Smittevern blir ivaretatt. 

  

Vennlig hilsen Åsane kirke ved trosopplæringen «TilTro», 

Kristine Bech-Sørensen 
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     www.kirken.no/asane 

     Facebook: «Åsane kirke - Åsane menighet» 

     -ÅRINGER I ÅSANE   
      KIRKE 
 
 

             Lørd 17. okt. kl. 16 – 21 i Åsane   kirke  

       
        
       SPENNENDE OPPLEGG OM 
       « RIK - FATTIG» 
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mailto:mb395@kirken.no

