
Påmelding innen 15. mai! 
 

www.mandal.kirken.no  
 

Evt. e-post: lpa@mandal.kirken.no 
     
NB! Vi tar bilder under samlingene. Hvis du ikke vil at bilder av ditt barn skal brukes på 
våre nettsider/i menighetsbladet, må du også si ifra om dette ved påmelding. Navn 
kobles ikke til bilder. 

Pris: Kr 250,-  
 

Settes inn på konto: 3040 52 21949 før de møter til 1. 
samling. 

Merk innbetalingen: ”Barnets navn, dåpsskolen”  
 

Prisen inkluderer boken ”Tre i et tre”, t-skjorte, cd med 
barnesanger, frukt og hobbyting som barna får på  

samlingene. 
Mandal og Holum menighet ønsker at alle døpte skal 
ha mulighet til å delta uansett økonomi. Ta eventuelt 

kontakt med oss.  

             
 Hilsen Lotte Ploug, menighetspedagog tlf. 922 32 901  

   &  
Oddveig Flatebø Olsson, undervisningsleder tlf. 926 07 913 

Mandal  og Holum menigheter  
              

 
Tilrettelegging: Vi ønsker å legge til rette for barn med spesielle behov.   
Gi beskjed ved påmelding.    

Til foreldre/foresatte:  
Ved dåpen presiseres viktigheten av at foreldre og faddere lærer opp 
barnet i den kristne tro. Dåpsskolen er et tilbud til alle døpte og vi ser 
fram til å treffe barnet på nytt.   

Alle døpte er invitert, men kjenner du noen som ikke har fått  
invitasjon er de også velkommen til å være med på dåpsskolen. 

KIRKENS 
DÅPSSKOLE

For høstens 1.klassinger  
i Mandal og Holum  



Hei, du som skal begynne på skolen til høsten! 

Har du lyst til å: 

Kom å bli med på dåpsskolen! 

Hvor? 
I Mandal: På Kirkesenteret i gågata 

I Holum: På bedehuset på Krossen 
 

FURULUNDEN: 
Mandager: 20. mai, 27. mai og 3. juni kl. 17.30-19.00 

+ Lørdag 15. juni kl. 9.00-12.00 og søndag 16. juni kl. 10.30-12.30 

 

HOLUM: 
Tirsdager: 21. mai,  28. mai og 4. juni kl. 12.00-13.30 

+ Lørdag 15. juni kl. 9.00-12.00 og søndag 16. juni kl. 10.30-12.30 

NB: Vi henter og bringer fra Holum barnehage, Kulturvugga og Skoie gård.  
Gi beskjed ved påmelding  om dette! 

 

 
FRØYSLAND/OASEN: 

Tirsdager: 21. mai, 28. mai og 4. juni kl. 17.30-19.00 

+ Lørdag 15. juni kl. 9.00-12.00 og søndag 16. juni kl. 10.30-12.30 

 

IME: 

Onsdager: 22. mai,  29. mai og 5. juni kl. 17.30-19.00 

+ Lørdag 15. juni kl. 9.00-12.00 og søndag 16. juni kl. 10.30-12.30 

 

Felles aktivitetshelg: 

Lørdag 15.juni 
møtes alle dåpsskoleelevene i Mandal kirke. Vi lager fine lykter, synger 

sammen i et stort kor, leker og spiser pølser. 

Søndag 16.juni  
er det gudstjeneste i Mandal kirke kl. 11.00 der vi fremfører sanger og 

får diplom.  

Familie og faddere er hjertelig velkommen! 


