
             

Til deg som er 4 år i år! 

      

Invitasjon til: 

4-års-samling og utdeling av 4-årsbok 

 
 

 



 
Hei!  
 
Vi inviterer deg som fyller 4 år i år til to samlinger 
i Nedre Eiker kirke: 
 
1. Fireårssamling onsdag 14. september klokka 17.00 - 
ca. 18.15. 
Denne samlingen er for 4-
åringer sammen med foreldre / 
foresatte. Vi skal på undretur 
for å bli kjent i kirken, lete etter 
kirkedyrene som har 
forsvunnet (!), høre en 
bibelfortelling og øve på noen 
sanger vi skal synge på 
gudstjenesten på søndag. 
 
 
2. Søndag 18. september kl. 11.00 er det 
gudstjeneste i Nedre Eiker kirke med utdeling av 4-
årsbok.       
                                               

På gudstjenesten skal vi 
høre en fortelling fra Bibelen 
og synge noen av sangene 
vi lærte på samlingen. 
 
 Etter gudstjenesten blir det 
boller og saft i kirkekjelleren. 
Ta gjerne med mamma og 
pappa, søsken og 
besteforeldre, venner og 
faddere til gudstjenesten.        



                                          
Info til foreldre / foresatte: 
 
Du kan melde på barnet til fireårssamling ved å sende en mail til 
mk459@kirken.no eller ved å sende en SMS til mobil: 40038295. I 
påmeldingen trenger vi navn på barnet og hvor mange som blir med 
barnet på samlingen. Gi gjerne beskjed ved behov for tilrettelegging, 
allergier eller andre behov. Dersom dere kjenner noen som ønsker å 
delta, men ikke har fått invitasjon, er de også velkomne til å melde 
seg på. 
 
Det er mulig å delta en eller begge dager. Om disse dagene ikke 
passer, kan dere ta kontakt med Marte for å komme å få boka en 
annen dag. 
 

Vi håper å se dere! 

 

Vennlig hilsen  

Nedre Eiker menighet ved Marte Kinserdal 

(kateket)  
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Familiegudstjenester og  

familiearrangement 

i Nedre Eiker kirke 

høsten 2022 
    

 

 

      

Nedre Eiker menighet har tilbud om trosopplæring for barn og unge 

fra 0 til 18 år. Noen aktiviteter skjer ukentlig, mens andre er en gang i 

året. I denne brosjyren vil vi trekke fram de gudstjenestene og 

samlingene som er for familier med barn i ulik alder. 

 

 

 



Faste aktiviteter: 

Babysang: Et 12 ukers kurs starter torsdag 1. september på 

Nedre Eiker menighetssenter kl. 1130. Ta med matpakke – vi serverer 

te, kaffe.  

Mikrogospel & Kirkeklubben:  

Familiemiddag, kirkeklubb og kor.             

For barn fra 3-9 år med familie. Dette er et samarbeid med 

Mjøndalen menighet.  

Vi serverer middag fra kl. 16:30 til 17:30. Fra 17:30 starter 

samlingsstund/korøvelse med barna. Her skal vi leke, få høre og 

oppleve bibelhistorier. Og ikke minst synge av hjertens lyst!!                          

Oppstart høsten 2022: Mandag 5. september. Annenhver uke 

(utenom skolens ferier). Sted: Nedre eiker kirke. Dirigent: Gunhild 

Bonden. 

Soul Children: For barn 4.- 7. trinn. Et felleskor med 

Mjøndalen menighet. Koret øver annenhver onsdag kl. 1800 - 2000. 

Oppstart høsten 2022: onsdag 31. august i Mjøndalen kirke. 

Nets: Et ungdomskor fra 8.trinn og oppover og i samarbeid med 

Mjøndalen menighet. Koret øver fredager fra 1800- 2100 i Mjøndalen 

kirke. Oppstart høsten 2022: fredag 19. august. 

Nedre Eiker Gospelkor: Er et nytt kor med stor 

takhøyde og en plass for deg som vil ha et fellesskap rundt god 

musikk. Er du over 18år og har lyst på litt påfyll, trene stemme og ha 



det gøy er det bare å ta turen. Koret øver i Nedre Eiker kirke tirsdager 

kl18-20. Oppstart høst 2022: 30 aug.  Dirigent: Gunhild Bonden 

 

 

 

Gudstjenester og samlinger for barn, unge og 

familier høsten 2022: 

Søndag 28. august: Presentasjonsgudstjeneste kl. 11 

                                                  Konfirmantene presenteres.  

   

Søndag 18. september:  Familiegudstjeneste kl. 11.00   

     Utdeling av bok til 4-åringene.   

Søndag 25. september:  Dåpsgudstjeneste 

Lørdag 5 november: Kirkerotteteater i Mjøndalen kirke kl. 12.00. 

Passer godt for barn mellom 3 og 6 år.  

Søndag 13. november: Ung messe kl. 18.00.  

Lørdag 26.- søndag 27. november: 11 og 12-åringer inviteres til 

overnatting i kirken den første helgen i 

advent. Søndag feirer vi «Lys Våken»-

familiegudstjeneste i kirka. 

Søndag 27. november: Lysmesse med speiderne kl. 18.00. 

Søndag 11. desember: Julekonsert i Nedre Eiker kirke med alle 

korene i menigheten kl. 17.00. 



Tirsdag 24.desember: Julaftengudstjenester: Kl. 12.30, 14.00 og 

16:00  

       

 

 

Kontakt 
 

Nedre Eiker kirke har adresse: Gamle Riksvei 203, 3055 Krokstadelva. 

Nedre Eiker menighetssenter har adresse:  

Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva. 

Tlf: 32989100 

Se også Nedre Eiker menighet på facebook!  

 

 


