Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke
inviteres alle som er født i 2008 til MISJON†eide.
Tanken er at barna skal lære litt om misjon, misjonsprosjekter Eide
menighet og våre samarbeidspartnere driver med og få et lite blikk ut i
verden. De får også delta på en gudstjeneste der misjon står i sentrum,
og de får delta med oppgaver der, om de vil.
Ta gjerne med familie og venner på gudstjenesten som er søndag 29.
mai kl. 11.00.Vi kommer til å ta bilder underveis som kan komme i
menighetsbladet eller avisa. Dersom noen ikke vil bli tatt bilde av er det
bare å gi beskjed.
Tiltaket er gratis for alle deltakere.
Tilrettelegging?
Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging
eller et alternativt opplegg. Ring eller skriv
en e-post dersom dere lurer på noe!

Påmelding
innen mandag 23. mai til Tommy på trosopplerer@eidemenighet.no
eller sms til 909 56 111. Skriv 1) Navn på deltaker, 2) Navn, epost og
telefonnummer til en foresatt, 3) Eventuelle matallergier eller andre ting
vi bør vite om. (Påmelding på grunn av beregning av mat...)
Vi håper foreldre/foresatte kan hente sine unge håpefulle etter arrangementene.Vi må raskt videre fra Eide til Gaustad, som dere ser av programmet. De som kan, kan selvsagt bli ledet tilbake til SFO på Eide.
Dette brevet sendes til barn født i 2008 som er registrert i kirkens medlemsregistre som medlem eller tilhørig. Kjenner du noen som ikke har fått brev,
inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette
brevet på eidemenighet.no.

VELKOMMEN TIL
MISJON†eide

Alle andreklassinger i Eide er velkommen
til å bli med på nytt tilbud!
24. mai og 29. mai - bla om for mer ...

Verden er stor, med mange mennesker rundt om.
Ikke alle har det like bra som oss i Norge,
med tanke på vann, klær, mat og medisiner.
Men også bygging av veier, sykehus og skoler.
Derfor hender det at norske misjonærer reiser
ut til forskjellige steder i verden, for å hjelpe
noen av dem som trenger slik hjelp. Samtidig
deler de troen sin og hjelper kirkene der de er.

I Eide hjelper vi blant andre jenter og kvinner i Nepal (mellom Kina og
India), og gjennom Barnas misjonsdag hjelper vi NMSs prosjekter
rundt om på flere steder i verden. Derfor valgte vi et bilde av jordkloden også.Vi skal lære litt mer om blant annet Thailand på
MISJON†eide.

Vi ønsker derfor alle 2.-klassinger velkommen til samling
tirsdag 24. mai -

i Eide kirke kl. 14.15-15.45 (rett etter skolen)
eller
Gaustad kapell (for Lyngstad og Vevang) kl. 16.30 - 18.00

(vi kan til en viss grad, om ønskelig, ta med oss barn fra Lyngstad skole/SFO når vi
kommer forbi. Henting på Vevang kan kanskje også gjøres.Ta kontakt med oss. Om vi
trenger bilputer o.l. må disse legges igjen, men aller helst skulle de gjerne blitt fraktet
til oss... Det er folk i kapellet fra ca. 16.00, så dere må gjerne komme ca. da.)

Vi starter samlingen med mat. (På Eide enkel servering / på Gaustad:
enkel middag.) (Si fra om din 2. klassing trenger tilrettelagt matservering.)

Vi får blant annet besøk av Bjørg
Myhre fra NMS (Det Norske
Misjonsselskap) og hun skal fortelle
om hva deres misjonærer gjør ute i
verden og spesielt i landet Thailand.

Alle som deltar på misjonssamlingen,
får aktivitetsboka: «Alle gode ting».

Vi håper at alle 2. klassinger også
finner veien til Eide kirke søndag
29. mai kl. 11.00, for da er det den
årlige «Barnas misjonsdag».

Da vil vi starte gudstjenesten med å pynte
blomsterkorset (se bildet på forsiden av
denne invitasjonen), så alle barn (2. klassinger og alle andre) få med seg en liten bukett
av blomster.

Vi håper mange har lyst til å bli
med på et spennende opplegg!

