
 
Kjære 5-åring! 

 
Velkommen til bursdagsfesten til kirken 26. mai 2018.  

Kirken ble til i Pinsehelgen, og det vil vi gjerne feire med deg!  
Vi starter festen klokken 12:00 og avslutter 14:00. 

Vi feirer i store sal på menighetshuset. 
 

Vi gleder oss masse til å se deg der! 
 

Mvh alle oss i Uranienborg menighet 
V/ Elise Birgitte H. Thomassen (trosopplærer) 
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Kjære foreldre 
Som en del av vårt trosopplæringstilbud, ønsker vi å invitere alle 

som har fylt eller som fyller 5 år i løpet av 2018 til en bursdagsfest 
for kirken.  

Her vil fortellingen om den første pinsen bli fortalt, og vi gjør  
bursdagsleker, hvor noen av dem vil knyttes opp til  

pinsefortellingen.  
 

Vi serverer pølse og bursdagskake 
 

Parallelt med dette arrangeres det lørdagsgrøt i lillesal, og her er  
øvrig familie hjertelig velkommen til å delta i mellomtiden.  

 
Vi ønsker oss en påmelding før arrangementet, for å beregne mat. 

Send en mail til et535@kirken.no med navn på barnet. Legg  
eventuelt også igjen beskjed om matallergi eller andre former for 

hensyn vi bør legge til rette for.  

Hvorfor får mitt barn brev fra kirken? Vi sender ut brev til alle døpte barn eller barn med døpte foreldre som tilhører 
soknet vårt. Har det skjedd en feil, eller har du spørsmål kan du kontakte kirketorget på 23629009 eller via mail  
kirketorget.oslo@kirken.no 
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