LIV OG (be)RØRE- festivalen er en del av
Trosopplærings-reformen ”STØRST AV ALT”
I århundrer har skolen hatt ansvar for dåpsopplæringen. Skolens rolle og oppgave i samfunnet er
endret, og vi har ikke lenger et livssynsfag i skolen som tar vare på kirkens dåpsopplæring.
Nå er det kirken selv som har ansvar for
dåpsopplæringen for alle døpte barn og unge i
alderen 0 – 18 år. Dette kalles trosopplæring og skal gi barn og unge en mulighet
til å erfare og lære hva det innebærer å høre til en kristen kirke.
I Eidsberg, Hærland, Trømborg og Mysen menigheter er det satt i
gang en rekke trosopplæringstilbud til barn og unge:
Baby -og småbarnsang, knøttekor
4-års bok
5 år: Film om kirkerottene
Kirkerotteteater
6-års klubb
pinsefest
Leir- og pilegrimsvandring
Liv og røre-festival
Kirkecamp
Ungdomsklubben KRIK ”Ka du trur?
Konfirmantundervisning
Ungdomslederkurs

Ønsker du mer informasjon om kirkens barne- og
ungdomsarbeid?
Ta kontakt med Kirkekontoret i Eidsberg
v/menighetspedagog Ingamay Synnes (69 70 20 22) eller
ungdomsdiakon Solveig T. Vormeland. (69 70 22 61) eller
www.eidsberg.kirken.no

Til deg som går i 5. klasse
Nå er det ca. 10 år siden du ble døpt.
Da fikk du en GAVE – troens gave.
Vi inviterer deg nå til å være med på

LIV OG RØRE FESTIVAL
PÅ MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA

PÅ SLUTTEN AV DAGEN INVITERER VI
ALLE FORELDRE, SØSKEN OG FADDERE TIL EN
FORESTILLING PÅ MYSEN MENIGHETSHUS
BETANIA KL 17.30.
DA VISER VI FRAM DET VI HAR GJORT I LØPET
AV DAGEN.

LØRDAG 20. JANUAR KL 10.00 – 18.00
Vi skal synge, danse, dekorere T-skjorter, lage scenedekor, se film, bade i
bassenget på festiviteten, spise sammen og besøke Mysen kirke.
Møt opp på Mysen menighetshus Betania (vis à vis festiviteten)
PRIS: 100 kr (Betales ved frammøte)
PÅMELDING til: ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no
FRIST FOR PÅMELDING: 15. januar
Har du venner som ikke er medlem i kirken er det selvsagt lov for dem å
melde seg på også.
Når du melder deg på, trenger vi å vite:
NAVN:
SKOLE:
GRUPPEAKTIVITET:
Velg mellom: SCENEDEKOR(maling) og DANS
(Aktivitetene passer for både gutter jenter)
Vil du bade i BASSENGET?
Gi beskjed ved påmelding om du har MATALLERGIER eller annet behov
for tilrettelegging.
Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging, ønsker vi å få vite om
det ved påmelding.

VI HÅPER Å SE DEG!

Hilsen
Willem -organist
Lina -danser
Annvor Sofie -maler
Maren Christin -leder
Solfrid -prest
Elisabeth -trosopplærer
Ingamay -menighetspedagog
og flere andre frivillige medarbeidere
(For spørsmål ring Ingamay Synnes på telefon: 48 15 88 11,
eller send mail: ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no)

