
Påskesamling
for 7-åringer

Kongsberg kirke
Onsdag 1. april (eller) torsdag 2. april

Du kan melde deg på via våre nettsider:
www.kirken.no/kongsbergogjondalen

eller ved å sende oss en e-post/SMS

Med vennlig hilsen
Menighetspedagog Helene Medhaug Simonsen

Kateket Tanja Bjerklund Hauge

Spørsmål?
Kontakt Helene:

menighetspedagogene@kongsberg.kommune.no
36 86 60 30 / 476 42 007

Info til foresatte: 
Påskesamlingen er en del av trosopplæringsplanen  

til Kongsberg og Jondalen menighet for alle barn og unge mellom 0-18 år. 
Denne invitasjonen sendes ut til alle døpte  

og tilhørende medlemmer i Kongsberg og Jondalen sogn.



Påskesamling
Påsken er skitur, Kvikk Lunsj, påskeegg og familiekos, men for oss i kirken er den 
også noe mer. Uken før påske (onsdag eller torsdag før Palmesøndag) inviteres du 
som er 7 år (eller som fyller 7 år i løpet av året) til kirken på påskesamling.

Vi lærer om dagene i påsken, og hvorfor det som skjedde er viktig for oss i dag og 
for kirken. I Kongsberg kirke har vi en 22 meter lang «påskeduk» som er en bilde-
fortelling om hva som skjedde i påskedagene - denne skal vi utforske sammen.  
Vi skal også pynte påskeegg, spise middag, bli kjent med hverandre og ha det fint 
sammen. 



Vi møtes onsdag 1. april eller torsdag 2. april  
(kl. 16:00-18:30 begge dager) i Kongsberg kirke.  
For info om påmelding se siste side - husk å oppgi  
hvilken av dagene du kan komme når du melder deg på.

NB: Foresatte er også velkomne til å være tilstede under samlingen dersom man 
ønsker det.  Det er mat til forsatte dersom noen følger. Har du en venn som ikke  
er medlem av kirken, er selvfølgelig også denne velkommen til å bli med!

Velkommen - håper vi sees!



DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådKongsberg og Jondalen sogn

Du kan melde deg på via våre nettsider:
www.kirken.no/kongsbergogjondalen

eller ved å sende oss en e-post/SMS
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Menighetspedagog Helene Medhaug Simonsen

Kateket Tanja Bjerklund Hauge

Spørsmål?
Kontakt Helene:

menighetspedagogene@kongsberg.kommune.no
36 86 60 30 / 476 42 007

Info til foresatte: 
Påskesamlingen er en del av trosopplæringsplanen  

til Kongsberg og Jondalen menighet for alle barn og unge mellom 0-18 år. 
Denne invitasjonen sendes ut til alle døpte  

og tilhørende medlemmer i Kongsberg og Jondalen sogn.

Tilrettelegging
Vi ønsker å legge til rette slik at  

alle kan delta, og og hvis ditt barn 
har behov for tilrettelegging som vi 
trenger å vite om, så gi oss beskjed 
om dette (f.eks. allergier, funksjons- 

hemming, diagnoser etc.).


