
Velkommen til
Gudstjeneste for små og store

Søndag 14. mai kl 11

Vålerenga kirke

Dette skjer for 
barn og familier  
i Vålerenga kirke

Vålerenga kirkemiddag

Kom rett fra barnehagen til ferdig 
middag, i trivelig selskap! 
Kr 30,- pr pers/100 pr fam. 
Kan betales med vipps eller sms.

Onsdager i ulike uker kl.16:45
10. og 24. mai. Høstoppstart 30.08.

Vålerenga Minisang

Etter kirkemiddag, kl. 17.15-17.45.

Sang og musikk, hvor små og store 
er sammen, fokus barn under sko-
lealder

Søndag 18. juni:  
Sommerfest og  
2-åringsgudstjeneste 

I forkant av Vålerenga Vel  
sin sommerfest i parken. Kl 14?  
Mer info kommer.  
Utdeling av 2-års-bok.
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Kontakt: 
 

Prest  
Ingunn Rinde, 415 74 532

ir697@kirken.no
 

Trosopplærer  
Hanna Haraldstad

hh736@kirken.no
 

Følg oss på Facebook  
eller les på nettsidene våre.

Ønsker dere dåp denne dagen?
Vålerenga kirke tilbyr også felles dåpsfeiring, og 14. mai kan være en 
god anledning til det. Selve dåpen kan da være i forlengelsen av 1-års-
gudstjenesten, og vi kan lage dåpsfest for dere, sammen med de andre i 
menighetssalen etterpå.

Ta kontakt med Ingunn prest, eller kom innom kirka for en prat  
søn 30. april ca 1230-1330 (etter gudstjenesten), lør 7. mai ca 12-14 (Åpen 
kirke/fortausmarked på Vålerenga), i Åpen kirke mandag 8. mai kl 18-20, 
eller etter avtale. Det er ingen aldersgrense for dåp, og ingen spørsmål 
som er for dumme å stille. Om du ønsker dåp, er det fint at vi vet om det 
innen mandag 8. mai. (Ingunn Rinde, 415 74 532 / ir697@kirken.no)

Kjære deg som har 1-åring i huset

Velkommen til 
1-årsgudstjeneste og dåpsfest
Vi inviterer de som ble født i 2016 til en enkel og stemningsfull 
gudstjeneste i Vålerengas flotte kirkerom, søndag 14. mai  
kl 11. De minste blant oss skal være i fokus, sammen med 
vann og lys. Vi bruker sanger og elementer fra babysang, 
med vakker musikk, lystenning og enkle ritual.

For de som er døpt, kan dette være en fin 1-års-feiring for 
dåpen. Dagen kan også være en god dag for dåp (uansett 
alder) og en enkel, felles dåpsfeiring på kirka. Og selvsagt 
skal det være helt greit å være der med barn som ikke er 
døpt også.

Velkommen til en gudstjeneste for små og store i 
Vålerenga kirke 14. mai kl. 11.00

Arrangementet er gratis.

Hva skjer egentlig på en gudstjeneste?

Du kan ta trappa ved hovedinngangen, eller ta med 
vogna gjennom dørene på venstre side. Du får et pro-
gram i hånda, finner en plass, ser kanskje noen kjente. 
I kirkerommet er det høyt under taket - det gjør det fint 
med musikk, og kan gi rom for små og store tanker.  
Lyder blir det også - særlig med barn til stede! I kirka 
skal vi få være med hele oss—forskjellig både i tro,  
tanke og kropp, som vi er!

14. mai vil du møte diakon Nina og Anne Helen som 
har hatt babysangen det siste året, sammen med      
Ingunn prest og kirkemusikerne Burghard, Tito og    
Sondre på orgel, bass, fløyte og rytmeinstrument.  
Etterpå er det mulighet for servering og en god prat.


