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:

Program
våren 2018

* Hvis noen av dere har anledning til å bake til en
samling i vår så hadde det vært til stor hjelp. Send
meg en mail eller sms dersom dere kan bidra.
* Det hadde vært flott med noen ekstra voksne
som kan hjelpe til under samlingene eller ved
matserveringen. Ta kontakt hvis dere har lyst og
anledning selv, eller f.eks. har besteforeldre som
har anledning.

I vår starter vi opp med en spennende
temaserie som kalles Tidslinjen:) Vi
skal i løpet av de neste to årene jobbe
oss gjennom den store fortellingen i
Bibelen. Vi vil møte mange spennende
bibelfortellinger og få mulighet til å se
de i sammenheng med resten av
Bibelen og med vårt eget liv.
Vi gleder oss:)

Kontingent for GEMO for våren 2018
Kontingent for våren 2018 er 100 kr, og
betalingen skjer på deltager.no (vi sender ut en
link på mail). Barne- og ungdomsgruppene i
menigheten er meldt inn i NMS U, og ved betalt
kontingent får vi støtte fra Frifond via NMS U.

Del1:
Fra skapelsen
til Moses

Gudstjenester våren 2018
Når du går i 5.klasse kan du gå i Hvit 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)

GEMO
Gud er med oss

Barnecella for 7.klasse

GEMO
Gud er med oss

Våren 2018

Til alle i GEMO og deres foreldre
Godt nyttår til dere alle! Nå er juleferien over og vi har
allerede hatt årets første samling tirsdag 9.1:)

GEMO
Gud er med oss

Dette er siste semesteret i barnecellegruppa vår- til
sommeren er dere ungdommer og til høsten er det
Greenhouse og ungdomscellegrupper annenhver
fredag. Dere kan faktisk begynne på Greenhouse allerede
etter påske (første gang fredag 13.april), men vi fortsetter
med barnecellesamlinger helt fram til sommeren også;)
De som vil kan være med som ledere på Kirkeleiren for
3.klasse 14.-15.april. Og til sommeren kan dere være med
GreenHouse på sommerleir til Alsvik (15.-17.6). Det
er en fin anledning til å bli kjent med ungdommene i
menigheten! Så det er mye kjekt i vente!

GEMO+: Før jul hadde vi førjulskos og kjellerkino! Kanskje
vi klarer å få til et sosialt treff en ttermiddag / kveld før
påske? Gi meg et vink hvis noen foreldre kan være med og
arrangere dette;)
Ta kontakt med Line på mob. 48997106/ lj954@kirken.no
hvis du/dere har spørsmål. Og husk at det er alltid plass til
nye, så det er bare å invitere med:)

Sees på tirsdag!
Hilsen lederne

våren 2018

Vi samles annenhver hver tirsdag
kl. 14.30-15.45 i Bogafjell kirke

Dato

Neste samling blir tirsdag 23.1 kl.14.30-15.45!
Denne våren skal vi starte med første del av temaserien
Tidslinjen, som skal lede oss gjennom den store fortellingen
i Bibelen. Dette semesteret skal vi høre og jobbe med
bibelfortellinger fra første del av GT: Fra skapelsen til og
med Moses. Det blir mye lek og moro, mange spennende
samtaler, bibel og bønn, musikk, kule aktiviteter og alltid noe
godt å spise. Husk å ta med Bibelen! (PS: vi fortsetter med
”ta med bibel”-aksjon denne våren;)

Kalender

09.01

Tema for samlingene
Kickoff 2018 og oppstart for
Tidslinjen: Skapelsen og
Mennesket i hagen

Dato

Tema for samlingene

22.05

Moses 3: De 10 bud og
Kobberslangen

Noe ekstra godt å spise og nyttårsgave:)

23.01

Tårnet i Babel

06.02

Abraham

OBS

Ingen barneceller i uke 7 (vinterferien)

27.02

Jakob

13.03

Josef

20.03

Påske x 3
- for alle barnecellene

OBS

Ingen barneceller i uke 13 (påskeferien) og 14

17.04

Moses 1: Moses i sivet og den
brennende busken

OBS

Ingen barneceller 1.mai

08.05

Moses 2: Den første påsken og
Sivsjøunderet

05.06

Dato
Søndag
28.01
kl.11

15.17.06
(mandag-onsdag)

Sommeravslutning
for alle barnecellene sammen

Gudstjenester og sommerleir

Mer info
kommer

NB

Bibelens søndag! På denne
gudstjenesten får alle i 4.kl barnecellegruppa utdelt sin egen bibel. Det er veldig kjekt Mer info
hvis barna fra 5.-7.kl barnecellene kommer kommer!
og tar med sine bibler til kirken og BOGgjengen denne dagen.

GreenHouse ungdomsleir til Alvik!
Sett av dagene– mer info kommer:)

Husk å ta med Bibelen
din på samlingene:)

