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AKTIVITETER OG 
TROSOPPLÆRING FOR BARN 
OG UNGE I ROSSABØ KIRKE 

 

Ta gjerne kontakt på 52 80 95 00 dersom du 

vil vite mer om de ulike aktivitetene vi har i 

kirka. Noen aktiviteter går gjennom hele året, 

mens andre er enkelt-opplegg.   

 

RETUR ADRESSE: 

Haugesund kirkekontor 

Postboks 612 

5501 Haugesund 

Post.haugesund@kirken.no 

www.kirken.no/ haugesund 

 

Navn og adresser er hentet fra  

Den norske kirkes medlemsregister. 

Man blir medlem i Dnk gjennom 

dåp. I registeret blir alle døpte 

registrert som medlemmer. Også 

barn der en av foreldrene er døpt 

blir registrert som ”tilhørende”. 

Tilhørende blir strøket når de er 18 

år. Det er frivillig å stå i registeret.  

Ved feil ring 52 80 95 00. 



 

 

 

 
 

 
Vil du vite mer om hva 
som skjer i Rossabø kirke 
for barn og unge?  
Sjekk ut hjemmesida vår: 
www.kirken.no/rossabo  
 

 Lik oss på facebook/ 
Rossabø menighet og få 
info om hva som skjer! 
 

  

4 års boka i Rossabø menighet! 

 
Gå ikke glipp av Barnebibelen som vi deler ut! 

Invitasjonen sendes ut til alle som fyller  
4 år i løpet av høsten 2019. 

 
 
Tirsdag 5. november kl. 17.00- 18.00 
Vi møtes i kirkerommet. Her skal vi bli bedre kjent med 
kirka, og dere får treffe noen av oss som jobber her. 
Vi hører en fortelling fra Bibelen, øver litt til søndagen, og 
spiser kveldsmat i lag. Dette er for 4 åringen i lag med en 
voksen.  
 
Søndag 10. november kl 11.00  
har vi familiegudstjeneste i Rossabø kirke. Under 
gudstjenesten deler vi ut BIBELEN for små barn.  
Rossabø mini/maxi gospel blir med på gudstjenesten! 
Inviter gjerne med faddere og besteforeldre! 
 
 
 
Håper mange har lyst til å bli  
med disse to dagene!  
Gi beskjed ved påmeldingen  
dersom det bare passer å  
komme en av dagene. 
 

 
 
Håper vi ser deg på 
 
 
Hilsen Ingunn og Einar 
 

Kommer du? 
Meld deg på via www.kirken.no/rossabo klikk «påmeldinger» 
innen 4.november. (Evt ring 52809500) 
 
PS: Gi beskjed dersom noen trenger spesiell 
tilrettelegging/har matallergier   
 

 

http://www.kirken.no/rossabo
http://www.kirken.no/rossabo

