Kirkesafari er en del av trosopplæringen
for døpte barn og ungdommer i
Siljan menighet.
Vi vil at barn og unge skal få gode
opplevelser i kirken!
Her er noe av det barn og ungdom kan få
være med på i menigheten:
•

Kirkesafari for 2-3åringer

•

4-årsbok

•

6-årsbok

•

Med kirkemusen Petrus gjennom
høytidene. Feire kirkens bursdag på
Kapittelberget. (7-åringer)

•

Dåpsfest for 8-åringer

•

Tårnagenthelg 9-åringer

•

24H barnefestival

•

Huletur

•

Lys våken: overnatting i kirken

•

Spennende konfirmantopplegg

•

Lederkurs for tidligere konfirmanter

Hvis deres barn har
behov for oppfølging
eller spesiell
tilrettelegging, så ta
kontakt med oss.
Sammen legger vi en plan!
Denne invitasjonen blir sendt til
alle 2– og 3-åringer som er døpt
eller såkalt tilhørende (der en
av eller begge foreldrene står
som medlem i kirken).
Hvis dere kjenner noen som
ikke har fått denne
invitasjonen og gjerne vil delta,
er de velkomne til det.

KONTAKT OSS:

www.siljan.kirken.no
tel: 35 94 11 74
menighetskontoret@siljan.kirken.no
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Kjære alle dere i Siljan
menighet som er født i
2015 og 2016!
Det har skjedd noe helt magisk i Siljan kirke!!
Hele kirka har blitt full av masse dyr
(men bare sånne myke og allergivennlige som ikke puster ☺)

og vi vil invitere dere med på en spennende
KIRKESAFARI!
Alle 2– og 3-åringer er invitert sammen med i familiene deres.
Først spiser vi middag sammen kl 16.30,
og kl 17.00 starter kirkesafarien med sang, fortelling
og god tid til å leke med de mange dyrene.
(Vi er ferdige senest kl 18.00)

Vi håper å se nettopp DEG!!
Arrangementene er helt gratis.

Påmelding innen tirsdag 2.oktober
på menighetens nettsider: www.siljan.kirken.no

Har dere spørsmål?
Kontakt menighetspedagog Anna Erika Myrvold:
47068792 eller annaerika.myrvold@skien.kommune.no
«Kirkesafari» er utarbeidet i Porsgrunn menighet.

