
Kjære foreldre/foresatte!
Gratulerer med en liten én! 

Kanskje har den lille allerede rukket å bli ett år, eller kanskje det fortsatt 
er lenge til? Uansett så ønsker vi å gjøre stas på dere og barnet! Vi 

inviterer derfor til en ettårsmarkering i kirken vår.  
 

Dere som har valgt å døpe barnet deres sier i dåpen ja til at barnet skal 
få opplæring i den kristne tro. Vi i Uranienborg menighet ønsker å gi alle, 

både døpte barn og barn med døpte foreldre, en mulighet til å bli kjent 
med kirken og menigheten. Dette er for alle som har lyst til å se hva 

menigheten har å by på, eller som bare er nysgjerrige.
Hvert år lages det et arrangement som er tilpasset barnets alder. Derfor 
vil dere til neste år bli invitert på krølletreff for toåringer og fastelavnsfest 

for treåringer året etter. 
 

På ettårsmarkeringen skal vi snakke og synge litt sammen for å bli kjent. 
For dere som har vært med på babysang før, er det helt sikkert noen 

kjente sanger. Opplegget ligner også på det som er for de yngste barna 
på familiemiddag. Alle ettåringene som kommer vil få med seg en gave 
hjem som vi håper kan være til stor glede for hele familien og som dere 

kan bruke sammen. Etterpå er dere invitert til å være med på 
barnemesse i kirken. Den starter med pølser til middag, før vi denne 

onsdagen skal ha påskevandring sammen. Her kommer det andre barn i 
alle aldre. 

Samlingen vil være 
3. april, klokken 16:00 i Uranienborg kirke og vil vare til rundt kl. 18. 

Hele arrangementet er gratis.
 

Ønsker du/dere å komme med deres barn, send en mail til 
et535@kirken.no, med barnets navn og foreldres navn og 

kontaktinformasjon innen søndag 31. mars. Skriv gjerne også hvor 
mange som kommer med barnet. Eller dere kan melde dere på 

elektronisk gjennom vår hjemmeside: www.kirken.no/uranienborg
Har du/dere spørsmål er det bare å kontakte oss!

 
Håper vi ser dere 3. april!

Hilsen alle oss i Uranienborg menighet 
V/ Elise B.H. Thomassen (trosopplærer) og Bente E. Andersen (Leder 

barne- og familiearbeidet)


