
 

 

 

 

 



- Den største gleden du kan ha,  
det er å gjøre andre glad! 
 

5. klassinger som bor innenfor 
Strinda menighet,  
fra skolene Strindheim, Eberg, 
Åsvang, Solbakken, Brundalen, 
Nardo eller andre skoler i byen,  
er invitert. 

Torsdag 26. oktober 15.00-19.00 

Etter å ha hatt et verksted og 
forberedt oss, besøker vi Moholt helse- og velferdssenter og sprer glede 
for dem med sang, litt underholdning, noe vi har bakt, og et 
oppmuntrende godord fra Bibelen som vi har pynta. 

 

 

Program 

15.00: Oppmøte Moholt menighetshus (Like ved Strinda kirke) 

 Enkel middag 

 Verksted / forberedelse  

18.00: Oppmøte Moholt helse- og velferdssenter (Frode Rinnans veg 94) 

 Program og samtale der. 

19.00: Slutt. (Foreldre kan evt. hente her) 

 

Påmelding:  Så snart som mulig, seinest innen torsdag 19. oktober 2017 på nett: 

http://kirken.no/strinda   Under artikkelen om Gledespreder’n fyller dere ut et 

skjema på nett, og får bekreftelse tilbake. Dersom man av en eller annen grunn 

ikke får meldt seg på innen fristen, kan barnet møte direkte opp i Moholt 

menighetshus. 

 

Tilrettelegging:  Alle våre tiltak kan tilrettelegges for alle barn. Ta gjerne kontakt 

på forhånd dersom det kan gi et bedre utbytte for deltakeren. 

  Lik oss gjerne på Facebook:  Strinda og Berg menigheter 

Fint om foreldre deler, bruker sine nettverk og gjør avtaler med andre! 

 

Mer informasjon? Øystein Sørensen, 91 88 39 76, os768@kirken.no 

 
Beste hilsen fra Strinda menighet 

     
 
Øystein Sørensen Ingun Synnøve Bøe 
Menighetspedagog Diakon 

 
 
Om denne invitasjonen: 
Denne invitasjonen er en del av trosopplæringstilbudet i Strinda menighet. Den sendes til alle 
døpte 5. klassinger (årskull 2007) som er oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke, og til de 
barn som er tilhørige.   
Barn som ikke er døpt, men som har foreldre som er medlem av Den norske kirke, er registrert som 
tilhørige (men ikke medlemmer). Denne registreringskategorien er bestemt av Stortinget. Den vil 
bli automatisk slettet dersom barnet ikke er døpt innen det har fylt 18 år.  
Les mer på kirken.no/strinda > Om menigheten > Medlemsskap og tilhørighet i Den norske kirke 
 
Alle barn på årskullet er uansett velkommen til å delta! 
 
Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål, eller om det er feil i registeret: 
os768@kirken.no  eller tlf 918 83 976. 
 

Moholt helse- og velferdssenter, Frode Rinnans veg 94 

http://kirken.no/strinda
https://www.facebook.com/Strindaogbergmenighet/
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