Informasjon til foreldre
«Kirkerottene» er samlinger vi har for 5-åringer for å hjelpe
hverandre å følge opp barnets dåp (ikke-døpte er like
velkommen). Det handler både om å lære litt av troens
innhold, og skape tilhørighet til kirken. Filmen 5-åringene her
får, har samme mål, og blir ofte godt brukt av barnet.
Kirkerottesamlingene er følgende dager:
Torsdag 18. oktober
Torsdag 25. oktober
Mandag 29. oktober
Tid: kl. 17.00- 18.30 (kveldsmat fra ca kl.1800)

Om det ikke lar seg gjøre å møte på alle tre
samlingene, kan dere likevel melde på.
Har ditt barn behov for spesiell oppfølging / tilrettelegging på noe vis, skriv i
kommentarfeltet / ta kontakt.

Påmelding:
www.imarka.no
innen mandag 15. oktober
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

Kirkerottene
Invitasjon sendes alle født i 2013, og som står oppført i Den Norske Kirkes
medlemsregister, enten som døpt eller som tilhørig pga. foreldres medlemskap.

i Madlamark kirke

Kirkerottesamlinger

Hei, du som er fem år – eller blir fem år snart!
Visste du at vi har fått besøk av rotter i kirken vår? De
bor bak orgelet eller i kirketårnet. Eller kanskje en
annen plass i kirken? Vi vet nemlig ikke helt sikkert.
Kanskje du har lyst til å treffe dem?
Du inviteres til tre «rottesamlinger» her i kirken. De er
etter at barnehagen er slutt.
Vi skal leke, se film, synge og høre historier fra Bibelen.
Kveldsmat skal vi også spise sammen.
Sammen med denne invitasjonen får du en kjekk film
om Kirkerottene. Kanskje er den litt skummel – så
mamma eller pappa har sikkert også lyst å se den
sammen med deg. Bli kjent med rottene før du
forhåpentligvis treffer dem i kirken.
Vi håper å se deg og mamma og pappa eller noen
andre voksne i kirken på «rottesamlingene» sammen
med mange andre 5- åringer. Fadderne dine kan
også bli med. Velkommen!
Vi gleder oss til å treffe dere!
Hilsen Jan Steinar og Jane i kirken

