
	

Nå kan du få din 4-årsbok! 
Du og din familie inviteres til samling  

og gudstjeneste i Fåberg kirke: 
 

Samling: torsdag 18.10 kl. 17.00-18.30  

Gudstjeneste: søndag 21.10 kl. 11.00-12.00 (vi møtes i kirka 10.30)  

             
 
 

Vi gleder oss til å møte deg! 
Hilsen Prest Rosemarie Rustad Stakston, Kantor 

Gunnar Melbø, Rakel Berg og Ane Skullerud 

 

 SNU ARKET 



 
	
	 	

Dersom du ikke kan bli med i din 
lokale kirke, er det mulighet for å 
bli med på samling og utdeling i en 
av følgende kirker: 
 
Nordre Ål kirke 
-samling 14.10. kl. 17.00-18.00 
-gudstj.  18.10. kl. 11.00 
 
Søre Ål kirke 
-samling 15.10 kl. 17.00-18.00 
-gudstj. 18.10. kl. 11.00 
 
Lillehammer kirke  
-samling 13.10 kl. 11.30-13.00 
-gudstj. 14.10 kl. 11.00 
 
Vingrom kirke 
-samling 30.9 kl. 17.00-18.00 
-gudstj. 4.10. kl. 11.00 
 

Tirsdag/Onsdag 18.10 er du invitert til Fåberg 
kirke sammen med en voksen for å bli kjent 
med kirkerommet og fortellingen om 
Skapelsen.  
 
Søndag 18.10 inviteres hele familien til en 
barnevennlig gudstjeneste. 
 
 
Påmelding til prest Rosemarie  
97471016/rs722@kirken.no 
Hvis dere har glemt å melde dere på så kom 
alikevel! 
Hvis dere vil delta på samling eller 
gudstjeneste i en av de andre kirkene så gi 
beskjed til Møyfrid Brenn 97991320/ 
mb983@kirken.no om når og hvor. 
 
 Om 4-årsboka og trosopplæring 
 
Den norske kirke skal gi tilbud om opplæring i den kristne tro til barn og 
unge. Alle som er døpt skal få en invitasjon fra kirka minst en gang i 
året fra de er 0-17 år. Utdeling av 4-årsbok er et av tilbudene. 
Invitasjonen sendes også til barn av foreldre som er medlemmer i kirka. 
Hvis barnet er døpt er det fint å invitere med faddere til slike 
arrangement. 
 
I 4-årsboka finner dere fortellinger fra Bibelen, sanger, tegneserie om 
Bo og Nora og en oversikt over det som skjer i gudstjenesten.  
4-årsboken har særlig fokus på Skapelsen og Jesu fødsel. 
 
 

 


