6 årsklubben 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 (be)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

VELKOMMEN TIL
6-ÅRSKLUBB
DEN NORSKE KIRKE I EIDSBERG

Mysen mandagene 12.mars, 19. mars og 9. april kl. 17.00

Hei og velkommen på 6 årsklubb!

6 årsklubben er for deg som skal begynne på skolen til
høsten. Vi har klubb i Mysen, Trømborg, Hærland og
Eidsberg. På klubben skal vi blant annet bli bedre kjent
med hverandre, kirken vår, noen bibelfortellinger, ha
formingsaktiviteter, leke, synge og spise sammen.
Våren før skolestart er
spennende, og på klubben møter
du kanskje andre barn som skal
begynne på samme skole til
høsten!
Klubben er gratis. Dersom det er
behov for spesiell tilrettelegging
ønsker vi å få vite om det.
Det er fint hvis du innen fristen gir beskjed om at barnet
ditt kommer, grunnet planlegging og innkjøp.

Send påmelding med navn, telefonnummer til
foresatt, hvilken klubb og e.v.t. annet vi bør vite
om til: ingamay.synnes@eidsberg.kommune.no
eller ring kirkekontoret: 69702261

– 18.30 på Mysen menighetshus Betania på Mysen. For barna
som skal starte på Mysen skole. Leder: Maren Christin
Nicolaysen
Påmeldingsfrist: torsdag 5. mars.

Eidsberg: torsdagene 8. og 22. mars kl. 17.30 – 19.00
på kirkestua i Eidsberg. For barna som skal starte på
Kirkefjerdingen og Tenor skoler. Ledere: Elisabeth Riiser
Dankel og Gyda Høie Horgen. Påmeldingsfrist: 5. mars

Hærland: mandag 5.mars. onsdag 14 mars. og mandag 19.

mars kl. 17.30 – 19.00 i kirkestua i Hærland. For barna som
skal starte på Hærland skole. Om det er færre enn 4 påmeldte
barn innen fristen får barna tilbud om å være med i Mysen.
Leder: Ingamay Synnes
Påmeldingsfrist: 1. mars

Trømborg: torsdag 5.april. onsdag 11. april og torsdag 19.
april kl. 17.30 – 19.00 i menighetshuset i Trømborg. For
barna som skal starte på Trømborg skole. Leder: Ingamay
Synnes
Påmeldingsfrist: 29. mars
I klubben inngår også en

Familiegudstjeneste i Trømborg kirke
med utdeling av 6-årsbok
søndag 8. april kl 11.00.
Velkommen skal du være!
Med vennlig hilsen
Ingamay Synnes

