
De bar små barn til ham for at han
skulle røre ved dem, men disiplene
viste dem bort. Da Jesus så det, ble
han sint og sa til dem: «La de små

barna komme til meg, og hindre dem
ikke! For Guds rike tilhører slike som
dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som

ikke tar imot Guds rike slik som et
lite barn, skal ikke komme inn i

det.» Og han tok dem inn til seg, la
hendene på dem og velsignet dem.

(Mark 10, 13-16)

Gamle Glemmen menighet

BABYTREFF

Gamle Kirkevei 103, 
1617 FREDRIKSTAD

Tlf: sentralbord 69 95 98 00
www.kirken.no/glemmen

Gamle Glemmen menighet
gamleglemmen

Kontakt oss



NÅR?

Gamle Glemmen menighet ønsker å tilby
mødre og fedre som er hjemme i permisjon et

sted å møte andre i samme situasjon.
Permisjonslivet kan til tider være  ensomt,

slitsomt og frustrere, og vi ønsker å skape et
miljø der du kan komme for å dele erfaringer,

gjøre noe annet, og bli kjent med nye
mennesker. I partallsuker er det babysang, og
i oddetallsuker er det trilletur (unntak i ferier).

Det vil alltid bli servert en enkel lunsj. 
Oppstart i uke 36.

Vi ønsker dere
velkommen!

BABYSANG

Vi tilbyr:

Vi bruker musikk, sang og bevegelser for å få
barna aktivt med. I vårt repertoar finner du

nye og tradisjonelle sanger og regler, og
selvfølgelig noe fra kirkens eget

skattekammer. Så her det mulighet til å friske
opp i gamle tekster og lære noen nye. Det er

ikke noe krav om musikalitet eller en flott
sangstemme. For ditt barn er det din
sangstemme som er fineste i verden.

TRILLETUR

Noen ganger trenger man å bevege litt på seg,
men det kan være vanskelig å finne

motivasjonen alene. På trilletur går vi en tur
på ca. 30 minutter i et passe tempo. Målet er

ikke trening, men å få strekt litt på beina
samtidig som du møter andre som du kan

utveksle erfaringer med underveis.

 

 

Onsdager kl. 10.30

HVOR?
Kirkestua 
(Gamle Kirkevei 102B)

PRIS?
Helt gratis

PÅMELDING?
På grunn av innkjøp av mat ønsker vi at du
sender en melding til 91 63 33 52  innen
kvelden før. Du melder deg på for hver gang
du ønsker å være med.
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