For deg som går i 5. klasse!
Bli med og bygg bibelhistorier i Lego og i Mine Craft.
Vi møtes på Lillehammer Kirkesenteret (Langesgate 1)
lørdag 15/9 kl 12:00 -17:00
Vi serverer litt mat midt på dagen.

Søndag 16/09 kan dere velge mellom Gudstjeneste i
Lillehammer kirke kl 11:00 (oppmøte for barna kl 09:30)
Vingrom kirke kl 17:00 (oppmøte for barna kl 15:30)
Familien din er hjertelig velkommen!
Påmelding innen 13/9 skjer gjennom nettsidene
www.kirken.no/lillehammer
(ta kontakt med Møyfrid 97991320 dersom du har glemt påmelding)

Til foreldrene:
-alle barn er velkommen. Ta kontakt hvis
ditt barn har spesielle utfordringer.
-vi bruker en intern server uten tilgang
til offentlig nett

Med vennlig hilsen
Møyfrid R. Brenn, Marit Stave og flere

Snu arket!

Vi gleder oss til å se deg :-)
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Du får denne invitasjonen fordi du eller en av foreldrene
dine er medlemmer i den norske kirke,
men alle er velkommen!
Inviter gjerne flere!
Den norske kirke sender ut invitasjoner til barn og
ungdom omtrent en gang i året,
som en del av trosopplærings-tilbudet.
Denne gangen inviterer vi flere menigheter
til samme opplegg;
Lillehammer og Vingrom menighet blir invitert til samling
på kirkesenteret lørdag 15/9 kl 12:00-17:00
og hver sin Gudstjeneste søndag 16/9
Søre Ål og Nordre Ål menighet blir invitert til samling i
Søre Ål kirke lørdag 22/9 kl 12:00-17:00
og gudstjeneste samme sted søndag 23/9 kl 11:00
Men man kan velge selv hvor det passer
best å være med.
På Gudstjenestene får barna hjelpe til med noen av
oppgavene, og vi viser frem det vi har bygget.
Mer informasjon finner dere på nettsidene våre;
www.kirken.no/lillehammer
og dere kan ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.
Møyfrid Brenn 97991320/Marit Stave 40857833
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