Informasjon til foreldre:
”Helt førsteklasses” er en del av opplæringsprogrammet som
alle døpte barn og unge i Madlamark får tilbud om. Ikkedøpte kan også være med. Her finner vi ut av hva det vil si å
tro, være døpt og tilhøre kirken. Vi støtter foreldrene i deres
ansvar etter dåpen.
De dagene det er ”Helt førsteklasses”, henter vi barna på SFO
og følger dem til kirken. Her får de mat før oppstart.
Menigheten stiller med flere voksne ledere.
Notèr i påmeldingen ca. når de blir hentet i kirken. Har ditt
barn behov for spesiell oppfølging / tilrettelegging, skriv i
kommentarfeltet / ta kontakt. Er du som forelder tilgjengelig for
praktisk hjelp (måltid m.m.), meld deg gjerne.

(tidlig) Påmelding (pga.vinterferien):
www.imarka.no
innen onsdag 20.februar
Påmelding medfører tillatelse til å bruke bilder fra
arrangementet i kirkens informasjonsarbeid. Reservasjon mot
dette kan noteres i kommentarfeltet i påmeldingen.
For spørsmål, kontakt menighetspedagog Jane B. Baltzersen
jb436@kirken.no
tlf: 51 59 93 54

Helt førsteklasses
Invitasjon sendes alle født i 2012, og som står oppført i Den Norske Kirkes
medlemsregister, enten som døpt eller som tilhørig pga.foreldres medlemskap.

Madlamark kirke

Vi har lyst å ha deg med på
”HELT FØRSTEKLASSES”!
Nå går du i første klasse – og du er førsteklasses!
Madlamark kirke har et supert opplegg for deg som blir 7 år i
2019. Her vil du:







Bli bedre kjent med Madlamark kirke – din kirke!
Leke sammen med andre fra din skole
Gjøre kjekke aktiviteter som du lærer av
Lære og oppleve påskefortellingen fra Bibelen.
Delta i en kjekk barne-gudstjeneste
Synge nye og kjente sanger

Det er 3 samlinger og en gudstjeneste.
Samlingene er på mandager hvis du går på Madlamark
skole: 4., 11.og 18. mars, eller torsdag 7.mars, onsdag
13.mars og torsdag 21.mars hvis du går på Madlavoll skole.
Det er i SFO-tiden, kl.1330-1545 (med barnepass til kl.1630).
Gudstjenesten er søndag 17. mars kl.1100. Dette blir en
«barnas gudstjeneste» spesielt tilrettelagt for 6-7-åringer.
Vi håper du blir med – og vi gleder oss!
Hilsen fra Madlamark kirke, menighetspedagog
Jane B. Baltzersen og kateket Jan Steinar Halås.
Påmelding: Se informasjon på baksiden.

