
 

 
 
 
 

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggata 3. Her er det fest og moro med 
ansiktsmaling, rottedans og mat før vi sammen går bort i kirken for teaterforestilling. 

Forestillingen begynner 17:00 og varer i omtrent 45 minutter. 
 

Fest og teater er GRATIS!  
Sjekk gjerne ut, og «delta» som foreldre på facebook-eventen  

«Kirkerottene og kattunge i  Fagerborg kirke» 
 

Vi gleder oss masse! Velkommen store og små☺ 
Hilsen Uranienborg menighet 

 
Spørsmål? Send en mail til Elise på et535@kirken.no. 

 

Velkommen til fest og teater!  
 

Vi arrangerer felles avgang fra Uranienborg 
menighetshus, for de som ønsker å ta følge 

bort klokken 15:15! Vi møtes på 
parekringsplassen utenfor lillesal 
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Uranienborg menighet inviterer deg i samarbeid med 
Fagerborg menighet og vestre aker, bakkehaugen og  
majorstuen menigheter til teaterforestillingen 
 

«KIRKEROTTENE OG KATTUNGE» 
 
Forestillingen er i Fagerborg Kirke 
Lørdag 15. september fra kl. 17:00. 
Før dette er det fest på Fagerborg menighetshus 
Fra 15:30 
 
Aldersgruppe: 2-6 åringer med foreldre☺ 
 
Les mer på baksiden… 
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