for deg som skal begynne på
skolen til høsten
Vestre Porsgrunn kirke og menighetshus
24.januar, 31.januar og 10.februar.
Velkommen til å være med på skole og
karnevalsgudstjeneste i kirken!
På gudstjenesten får du
‘Min kirkebok 6’.

Kirkeskole torsdag 24. og 31. januar kl. 17-18.45
Vi starter med å spise middag i menighetshuset. Den første
gangen er det taco-torsdag (se siste side). Gratis for 6åringen og en voksen. Hele familien er velkommen.
Den andre gangen spiser vi tomatsuppe.
Så blir det skole inne i kirken.
Vi skal leke sammen, gå på
oppdagelsestur, tenne lys og
kanskje få en lekse?
Sanger med bevegelser og fine
bibelfortellinger. Vi skal også øve
oss på det som skal skje på søndagen.
Det kan være fint å ha med seg en voksen, f.eks foreldre,
besteforeldre, faddere eller en annen du kjenner.

Karnevalsgudstjeneste med utdeling av bok.
Søndag 10.02 kl. 11.00 i Vestre Porsgrunn kirke
På gudstjenesten får du høre bibelfortellingen om gutten
som fikk komme hjem igjen til pappa’n sin. Det blir fest og
mye glad musikk. Kle deg ut om du vil! Etterpå er det
kirkekaffe med pinjata bakerst i kirkerommet.
Velkommen til hele familien!

Min kirkebok 6

Her er det fine sanger, bilder og
bibelfortellinger som hører sammen.
Du blir også kjent med Bo og Nora som
leker skole og som løser et mysterium!

Påmelding senest tirsdag 22.januar
Gå inn på nettsiden vår www.porsgrunnmenighet.no.
Hvis dere bare kan være med på gudstjenesten, krysser
dere av for det. Påmelding til det senest torsdag 07.02.
Tilbudet er gratis.
Velkommen!

Hilsen Porsgrunn menighet

v/ Wenche Thorsen Wiig
Telefon: 35 56 34 12 / mobil: 474 68 697
E-post: ww873@kirken.no

Til foreldre/foresatte
Hvis deres barn har behov for oppfølging eller spesiell
tilrettelegging, ta kontakt. Sammen legger vi en god plan!
Denne invitasjonen blir sendt til alle 6-åringer som er døpt
eller der en av foreldrene står som medlem i kirken. Hvis
dere kjenner noen som ikke har fått dette og gjerne vil
delta, kan de få være med. Invitasjonen ligger på
hjemmesiden vår www.porsgrunnmenighet.no

NOE Å VÆRE MED PÅ FOR DEG SOM ER 6 ÅR
Taco-torsdag for hele familien i Vestsiden menighetshus.
24.januar, 7.februar, 21.mars. 25.april, 9.mai, 23.mai kl 17-19
Mat, samlingsstund, sang, lek/aktivitet.
Det koster 50 for voksen
og 25 for barn.
Påmelding senest dagen før:
Send SMS til 908 13 739 (Margret).

Knøttene Gospel Choir i Vestsiden menighetshus.
Hver tirsdag kl. 17.30-18.30.
Sang og lek.
Fra 4 år og oppover
Kontaktperson:
Jarle Storebø, 905 27 404

GPS – på sporet av Gud er navnet på
Porsgrunn menighets trosopplæringsplan.
Førsteklasses er et av flere fine tilbud for
barn/unge i alderen 0-18 år.

