4 årsbok utdeling 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 som tar vare på kirkens dåpsopplæring.
Gjennom en fem- til tiårs periode skal kirken nå selv bygge opp en systematisk
og sammenhengende trosopplæring for alle døpte barn og unge i
alderen 0 – 18 år. Trosopplæringen 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 tilbud til barn og unge i forbindelse med den reformen:
Baby-, småbarn- og knøttesang
4-års bok
Dvd om kirkerottene til 5-åringene
6-års klubb
6-års bok
Kirkerotteteater
Tårnagenter
Leir- og pilegrimsvandring
Liv og røre festival
KirkeCamp
Ungdomsklubben ”Ka du trur?
Konfirmantundervisning
ungdomslederkurs

Ønsker du mer informasjon om kirkens barne- og ungdomsarbeid?
Ta kontakt med Kirkekontoret i Eidsberg
v/ungdomsdiakon Solveig Tjernæs Vormeland,
menighetspedagog Ingamay Synnes
eller sekretær Unni Hauer
tlf. 69 70 22 61 eller www.eidsberg.kirken.no

Velkommen til
utdeling av 4 årsbok i
Eidsberg-kirkene

Hei, alle 4-åringer i Eidsberg!
I år er det 4 år siden du ble født, og kanskje det er omtrent
4 år siden du ble døpt også.
Nå ønsker vi å invitere deg, din familie og dine faddere til:

familiegudstjeneste

der du får utdelt 4-årsboken.
På gudstjenesten skal vi synge mye og høre litt om Jesus. Og
så skal du få en bok som heter ”Min kirkebok”.
I boka er det mange sanger og
fortellinger om Jesus. Det er også
mange bilder, og du blir kjent med
noen barn som heter Bo og Nora.
Når dere kommer, krysser vi av
navnene, så vet vi hvem som er kommet.
Det blir servert kirkesaft/kaffe rett etter gudstjenestene

Det er gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok i alle
kirkene våre. Om du ikke har mulighet til å komme i din
kirke er du hjertelig velkommen til å komme i en av de
andre kirkene. Datoene for gudstjenestene er:

Hærland: 26. august kl. 11
Trømborg: 2. september kl. 11
Mysen: 2. september kl. 11
Eidsberg: 16. september kl. 11
Håper vi sees!!
Hilsen menighetsrådet, menighetspedagog Ingamay, prest
Magnus og prest Solfrid
*****************************************************
Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging, så er det bare å si ifra om
dette. Ved spørsmål så ta kontakt med kirkekontoret. Tlf. 69702261.
Dette brevet sendes ut til alle 4-åringer i Den norske kirkes
medlemsregister. Dvs. at de enten er døpt eller at minst en av foreldrene
er medlemmer.

