Vi ønsker at alle skal bli sett og inkludert!
Gi beskjed ved behov for tilrettelegging
på samlingene.

Noen utfordringer til dere
foreldre eller andre voksne:

Velkommen til
barnecelleg ruppa
4.klasse

* Hvis noen av dere har anledning til å bake
til en samling i høst så hadde det vært til
stor hjelp. Send meg en mail eller sms
dersom dere kan bidra.
* Det er mange med i barnecellegruppene
og vi trenger noen ekstra voksne som kan
hjelpe til under samlingene eller ved
matserveringen. Ta kontakt hvis dere har
lyst og anledning selv, eller for eksempel har
besteforeldre som har anledning.
Kontingent for 4.kl barnecellegruppa
høsten 2017
Kontingent for høstsemesteret er 150 kr, og
betales på www.deltager.no (info kommer).
Barne- og ungdomsgruppene i menigheten
er meldt inn i NMS U, og ved betalt
kontingent får vi støtte fra Frifond via NMS U.

Gudstjenester høsten 2017
Når du går i 4.klasse kan du gå i Blå gruppe i
BOG-gjengen på Bogafjell og på Søndagsskolen
på Figgjo.
Du og familien din er velkommen på
gudstjeneste i Bogafjell kirke kl.11 og
Figgjo bedehus kl.11.
(sjekk datoer på nettsidene
www.bogafjell-menighet.no og
www.figgjo-menighet.no)

Tema:
”De hemmelige tre”

Kalender
Vi samles anne nhver tirsdag
kl. 13.45 -15.00 i Bogafje ll kirke
Viktig info til deg som skal begynne
i barnecellegruppe og de hjemme!
Nå gleder vi oss til å starte den nye barnecellegruppa for
4.klasse, og vi er veldig glade for at du vil være med! Første
samling blir tirsdag 29.8 kl.13.45-15.00: Vi skal da ha en
kickoff-samling hvor vi blant annet skal ha noen kule bli
kjent-leker, høre første kapittel om De hemmelige tre
og spise noe godt:D
De neste samlingene skal vi møtes til samme tid kl.13.45. På
hver samling vil vi ha leker, litt mat, be sammen, lese om ”De
hemmelige tre” og prate litt. Ellers så har vi ulike aktiviteter
(konkurranser, eksperimenter, verksted mm). ”De hemmelige
tre” er en fortsettelsesfortelling om tre barn og hver
fortelling knyttes opp til en kjent bibelfortelling/et bibelvers.
Vi vil avslutte hver samling med å spise nede i kafeen sammen
med barnecellegruppa 6.kl.

Merk at søndag 17.09 arrangerer barnecellegruppene BOG-fest
for barna og på denne gudstjenesten skal den nye barnecellegruppa vår presenteres. Vi skal også selge årer på Den store
høstbasaren lørdag 4.11. I forkant av basaren får alle med en
loddbok hjem.
Noter også at vi 2.helg i advent har i leid Horve leirsted til
adventsleir for 4.-7.kl. Mer info kommer før påmeldingen
åpner! Horve er et stort leirsted og vi håper å få plass til alle
som vil være med, men vær allikevel snar med å melde deg på så
du sikrer deg en plass hvis det skulle bli fullt!
Det er viktig at dere foreldre minner de unge på når det er
barnecelle, og det er flott hvis vi får en SMS dersom en ikke
kan komme. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!
VELKOMMEN! Og inviter gjerne med flere- det er alltid plass
til nye i barnecellegruppene;)

Dato

Tema
De hemmelige 3:

Hva
skjer?

29.08

”Starten”

PS: Alle får en liten høstgave;)

KICK OFF
høst 2017

12.09

”Skrinet”

En kreativ
oppgave…

26.09

“Skattekartet”

OBS

Høstferie uke 41

17.10

”På leting” …

OBS

Vi lover en
liten skattejakt…

En kodekonkurranse…

3 uker mellom samlingene pga
ingen barneceller i uke 44

07.11

”Koden” og ”Bestefar”

21.11

”Usynlig”

05.12

Juleavslutning
med grøt, julestemning og
gave. Siste kapittel om
De hemmelige 3!

Kom

Takk

Dato
8.10.12

Dato

Gi

Adventsweekend
Adventsweekend til Horve.

Sett av helga– mer info kommer:) Vær
da snar med påmelding så du sikrer
deg plass!

BOG-fest og Høstbasaren NB

Søndag
17.09

Alle barnecellegruppene arrangerer
BOG-fest for alle barna litt ut i
gudstjenesten. Vi presenterer kort den
nye barnecella vår inne på
gudstjenesten:)

Oppmøte
kl.9.45.
Mer info
kommer!

Lørdag
04.11

Den store høstbasaren kl.12barnecellegruppene har ansvar for
åresalget. Alle får loddbok med hjem
i forkant.

Oppmøte
kl.11.50.
Mer info
kommer!

Vi har et
eksperiment

Verksted

Hilsen Linda, Line og de andre lederne
Kontakt:
Line Bøe Johnsen, barne– og ungdomsdiakon
48997106/lj954@kirken,no.
Linda R. Sørseth, trosopplæringskoordinator
90193234/ls235@kirken.no

Få

De hemmelige
tre!

