
 
- For deg som liker å synge!

 

Barnekor 
Ludo er barnekoret i

Grefsen menighet.
Dette er et tilbud til

barn fra 1.- 6. klasse
som er glade i å synge
og bevege seg, leke,

spille på
rytmeinstrumenter og

bli kjent med andre
barn i området

innenfor en kristen
ramme.

Vi øver hovedsakelig
mandager i

oddetallsuker fra kl.
17.30 – 19.00 på

Menighetssenteret i
Glads vei 47.

 

Kontaktperson Randi Røssaak
rr786@kirken.no, 47638501

Oppdatert informasjon om øvetider
kommer i korets facebookgruppe. Ludo

barnekor.

Oppstart
mandag 

30. august 17.30 

Ta kontakt med  om
du ønsker mer

informasjon, har et
barn som vil være

med, eller vil
engasjere deg frivillig.

Koret har et eget
styre.

 
 

Korseminar,
konserter, sang på
gudstjenester og i

lokalmiljøet.     
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Hoppeslott,
leker, popcorn,

pizza og
fellesskap

G R E F S E N  M E N I G H E T  Ø N S K E R  

Etter gudstjenesten kl 11. 22. august ved
Grefsen kirke

V E L K O M M E N  T I L

Høstoppstart for Liv og Røre, Ludo
og Søndagsskolen. 

 
 Vi i familiearbeidet i Grefsen feirer at vi kan

samles igjen med en kjekk dag utenfor Grefsen
kirke etter initiativ fra Liv og Røre. Rett etter

gudstjenesten 22. august blir det leker, kubb,
hoppeslott og pizza på marken ved kirken. 
Det blir tatt opp pizzabestilling på dagen før

gudstjenesten. 
Påmelding for mat og registrering.

Værforbehold

Påmelding til
rr786@kirken.no

 innen 20.08



Mer informasjon i vår facebookgruppe
Liv og Røre - Grefsen menighet

Kontaktperson Live Wirak Holten
live.w.holten@gmail.com

 
Annen hver mandag samles

barnefamilier til middag, andakt
og aktivitet i Grefsen

menighetssenter. Varmt
velkommen til Liv og røre –

Grefsen kirkes familiefellesskap!
Middag serveres kl. 17, etterfulgt
av sang og en kort andakt som

passer for barna. Når vi har spist
og lyttet og sunget gode sanger

sammen, deler vi oss slik at
barna kan delta i

alderstilpassede aktiviteter.
De yngste er babyer og de eldste
barna går på skolen (opp til ca.

4. klasse). Foreldre er alltid med,
deltar i aktivitetene og har

ansvar for egne barn.
 

Familieklubben
Liv og Røre

Grefsen menighet

17.00: Middag
17.40: Andakt

17.50: Aktiviteter
18.30: Avslutning med
frukt, kjeks og kaffe.

På Liv og røre er det lav terskel
og høyt under taket. Vi er jo alle
barnefamilier! Vi bytter på å ta
ansvar for middag og aktivitet.

Hvert år betaler vi 250 pr.
person. NB! Ansvar for

oppgaver og betaling kommer
først når dere har vært innom

noen ganger og kjenner at dere
har lyst til å være med



 
 er barnas tilbud under gudstjenestene,  de

søndagene det ikke er familiegudstjenest eller
skoleferie. 

Vi har to grupper:

Søndagsskolen   
Grefsen menighet

 møtes ved
menighetssenteret. 
Den er åpen for alle

barn i skolealder fra 1.
klasse. Dette er en
lekbasert samling

inspirert fra KRIK med
formidlingsopplegg fra
søndagsskolen Norge

tilpasset barn i
skolealder. 

er åpen for alle barn.
Her følger vi 

 søndagsskolen Norge
sitt opplegg for de

minste.  Vi går samlet
ned til søndagsskole-

rommet i kirken under
gudstjenesten. 

Kontaktperson Marianne Næss
mariannenass@yahoo.no

Søndagsskolen har egen Spond- og
messengergruppe for oppdatert

informajon, påmelding og invitasjoner

Akivitetsgruppen Fortellingsgruppen

Søndagsskolen
trenger flere
ledere. Vil du
være med? 


