DU INVITERES TIL Å BLI MED PÅ

KODE B
(Gjelder alle 6. og 7. klassinger)

KODE B - er et artig tiltak der noen av historiene i Bibelen står i sentrum. Det er
totalt 4 samlinger, der 3 arrangeres rett etter skoletid - på skolen (eller i kirka
for Eides del). Om en må stå over en samling, er man selvsagt velkommen til å
delta på alle de en ønsker være med på.
SIDEN VI HADDE EN BEGRENSET VERSJON I FJOR, INVITERES OGSÅ 7. KLASSINGENE
TIL Å VÆRE MED, SAMMEN MED ÅRETS BIBELMOTTAKERE!
Det blir enkel servering hver gang med boller, banan og annen frukt, bibelkake
og siste gang pizza. (Si fra om det er noe vi trenger ta hensyn til - allergier o.l.)
Skole
Datoer
Eide
7. mars kl. 14.00
13. mars kl. 12.10
22. mars kl. 14.00
Lyngstad 8. mars kl. 14.15
14. mars kl. 14.15
21. mars kl. 14.15
Vevang 9. mars kl. 14.00
15. mars kl. 14.00
20. mars kl. 12.35
Siste samling blir sannsynligvis 1. april kl. 13.00 - felles for alle i Eide kirke, men
nærmere beskjed blir gitt. Oppgi gjerne tlf.nr for sms-beskjed.
NB: Siden vi har litt matservering, hadde det vært flott om vi fikk en "påmelding" til dette tiltaket, slik at vi slipper å kaste mat eller komme med for lite... 

Ta med Bibelen du fikk av Eide menighet i februar.
Litt fakta om Bibelen:
- Verdens mest solgte og trykte bok - og den mest stjålne...!
- Bibelen er skrevet over 1500 år og har 40 forfattere
- Bibelen er skrevet på 3 språk: Hebraisk, arameisk (som
Jesus snakket) og gresk.
- Det korteste verset i Bibelen har 2 ord, det lengste 90.
Påmelding skjer til Tommy Stormo innen dagen før samlingen. Gjerne litt før
til 3. samling, da vi skal ha bibelkake og må ha tid til bakingen... Om dere
registrerer et mobilnr. kan dere få sms-påminnelse et par dager før samling.
Du kan melde deg på slik:
Send trosopplærer Tommy
- en sms med navn og annen nødvendig info til 909 56 111
- en melding på Facebook (direkte til ham eller via Eide menighet)
- en e-post på trosopplerer@eidemenighet.no
På nettet finner man en litt større utgave av denne innbydelsen. Både på
hjemmesiden vår (eidemenighet.no) og på Facebook.
Alle 6. og 7.klassinger er hjertelig velkommen til å være med på en eller flere
samlinger.
Tommy trosopplærer

Arrangør: Eide menighet v/trosopplæringen

Til de voksne:
Trosopplæring
Kode B er en del av trosopplæringen i Den norske kirke. Vi er i ferd med
få i gang tiltak for hver aldersgruppe fra 0-18 år. Invitasjon til tiltakene
blir sendt ut til alle som står i Den norske kirkes medlemsregister, men
arrangementene er åpne også for alle de på samme alderstrinn som ikke
er medlemmer. Disse deltar på lik linje med de andre.
Tilrettelegging
Trosopplæringen er for alle, og vi håper at alle barn kan finne seg til
rette på våre tiltak. Dersom du tenker at det er noe som bør
tilrettelegges for at ditt barn skal ha det bra på tiltakene våre, må du
gjerne ta kontakt med Tommy på 909 56 111. Tips om allergier med
tanke på mat kan også være lurt å gjøre, da vi serverer litt mat på mange
av våre tiltak.
Kan du hjelpe til?
Arrangementene vi kjører krever av og til frivillige som hjelper til. Vi
setter kjempestor pris på om noen av foreldrene (eller andre i familien,
venner, faddere) kan stille opp! Da gir du beskjed til Tommy, så får du et
konkret spørsmål når det nærmer seg. Til Kode B hadde det vært flott
med litt matavviklingshjelp, blant annet pizzahenting og servering av
dette når siste samling går av stabelen. Bli med!

