Invitasjon til

6-årsklubb og
utdeling av 6-årsbok

Utdeling av 6-årsbøker skjer følgende steder:

1. oktober: Eide kirke kl. 11.00
10. desember: Gaustad kapell kl. 11.00
(10. desember er det i tillegg 4-årbokutdeling på Gaustad.
Eide har egen 4-årsbokutdeling 22. oktober.)
Tradisjonen tro lager vi gudstjenester for store og små, med
spesielt fokus på de som får sin egen bok. Ta med søsken og
besteforeldre og gjerne faddere.
Du kan velge om det passer best for dere å ta turen til Eide
kirke 1. oktober, eller om dette ikke passer, ta turen til
Gaustad 10. desember.
Kontakt menighetskontoret eller trosopplæreren (gjerne på
Facebook) eller Eide menighet på Facebook, dersom det
passer bedre å komme til den andre kirka slik at vi helt
sikkert har med nok bøker osv.
LITT OM BOKA:
Erlend, Stian og Tuva er
seks år, og dette året
opplever de mye. De
begynner på skolen, er
engler i julespillet, blir
kjent med en gammel
sirkusdame, ser
kamelspor i snøen, hører
på faren til Tuva som
spiller orgel i kirken, og spionerer på Gamle-Hans. Både på
skolen og i kirken hører de historier fra Bibelen. Det gir dem
mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet.

6-årsklubben - to samlinger
Vi samler 6-årsklubben to ganger:

Samling 1) Eide kirke 30. september kl. 12.30
- 14.00 (gjelder alle 6-åringer fra hele Eide Lyngstad og Vevang inkludert) (Åpen kirke fra kl. 12.00, for
det er visstnok fotballtrening en del folk kommer fra...
matservering)

Samling 2) Eide kirke onsdag 4. oktober kl. 17.30-19
(Kommer det treninger eller annet i veien - prioriter 6-årsklubbens ene samling...?  )

Følg med på Eide menighet på Facebook og hjemmesiden vår
eidemenighet.no om det skulle være flere beskjeder som er
viktig å få med seg.
– ha gjerne med uteklær da vi skal ha lek og aktiviteter i
kirka og kanskje ute også om det er godt vær. Om du ikke har
anledning til å være på hele samlingen, kom gjerne en
stund... En kan delta på 2. samling, selv om man ikke var på første
samling.
NB: Til 6-årsklubben er det greit med en påmelding til trosopplærer,
slik at vi har nok mat og materiell til utdeling (diplom)...

Vi minner om:
• Søndagsskolen har startet opp etter sommeren.
• Mer om trosopplæringen – kontaktinfo, steder og
tider. Sjekk eidemenighet.no og sjekk midtsidene av
Menighetsbladet som er på vei ut i postkassene litt
ut i oktober.
Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har
behov for tilrettelegging.
Hilsen prest og trosopplærer i Eide
Sokneprest
Trosopplærer
Ragnhild Fuglseth
Tommy Stormo
Mob: 909 56 111

