
VELKOMMEN TIL 

FAMILIEGUDSTJENESTE 

OG UTDELING AV: 

 

       
 

I VÅLER KIRKE 

11. OKTOBER KL.11:00 

 

KJÆRE DEG! 

Dette brevet er til deg som har fylt,  

eller fyller 4 år eller 6 år i 2020.  

Vi ønsker å invitere akkurat deg til kirken og gi deg boken:  
 

Min Kirkebok 4 år eller Min Kirkebok 6 år. 



 

    
                                                                                                                                                                                          

 

 

DIGITAL SAMLING 

 

Vi vil lage en videosnutt fra Våler kirke, som en  

erstatning for samlingen vi pleier å ha før gudstjenesten.  

Denne deles på vår facebokside: Barnas side Våler  

og Svinndal menighet, og på vår hjemmeside: 

https://kirken.no/vaaler-svinndal. 

Videosnutten publiseres mandag 5. oktober,  

og vi håper at dere vil se den sammen med barna. 

 

 

https://kirken.no/vaaler-svinndal


 

 

FAMILIEGUDSTJENESTE 
 

 

 

Du er spesielt invitert til familiegudstjeneste 
 

 

11. OKTOBER KL.11:00 
 

 

 

Familien din og faddere er også velkommen til denne 

gudstjenesten. Det blir utdeling av kirkeboka. 
 

 

 

 

TIL FORESATTE 

 

Det at barnet deres får invitasjon til kirken og utdeling  

av 4- og 6-årsbok er ett av flere tiltak i trosopplæringen  

i Våler og Svinndal menigheter. Boken «Min Kirkebok 4»  

og «Min Kirkebok 6» er innholdsrike og har humor for  

liten og stor. Gjennom kjente hverdagssituasjoner, 

bibelfortellinger, sanger og bilder vil fireåringen og 

seksåringen bli kjent med den kristne tro. Vi ønsker  

at dere alle får glede av boken, og at den gir dere  

opplevelsen av å dele noe viktig og verdifullt sammen. 

 

 



På grunn av koronasituasjonen og smittesporing, ber vi om 

påmelding til familiegudstjenesten. Vi trenger navn og tlf.nr. 

på barnet, foresatte og andre som blir med i gudstjenesten. 

 

Meld dere på til Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren på  

e-post: menighetspedagog @vpgo.net, eller på SMS  

til tlf. 924 23 861, innen tirsdag 6. oktober. 
 

 

Dersom barnet ikke har anledning til å komme i 

gudstjenesten, men allikevel ønsker å få bok, ta  

gjerne kontakt med kirkekontoret (tlf. 924 23 861). 

 

 

Vennlig hilsen  

Sogneprest Sture Jenssen  

Vikar for Menighetspedagog  

Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren  

 

 


