Invitasjon til filmkvelder

KIRKEROTTENE
TIL ALLE I EIDE SOM BLIR/ER BLITT 5 ELLER 6 ÅR I ÅR

Til deg som fyller 5 i år (eller fylte 5 i fjor...)
Som et ledd i trosopplæringen for 5- og 6-åringene vil vi
gjerne invitere til tre filmkvelder i Eide kirke, med til sammen
4 filmer.
Den røde tråden er Kirkerottene som opplever mye
spennende, knyttet til Bibelen, kirken og kristendommen. I
tillegg til filmen vil vi selvsagt servere litt enkelt kinogodt,
som seg hør og bør. I år også med litt frukt og sunnere ting.
Vi inviterer derfor 5 & 6-åringene i Eide kirke til filmkveld
følgende kvelder:
Mandag 6. november kl. 17.30 - Kirkerottene (her blir vi kjent
med de to karene)
Mandag 20. november kl. 17.30 - Kirkerottene på sirkus
Mandag 4. desember kl. 17.30 - Kirkerottene og Lea Mus Hvor er sauen & Kirkerottene og Gabrielle (juletema)
De to første filmene er ca. 50 minutter
lang (+/-) (julefilmen og nyfilmen er
nærmere en time totalt), og i tillegg tar vi
oss litt tid litt prat og
utdeling av smått og
stort og annet vi kan
komme på, kanskje også litt sang. De som
kommer, uansett samling, får alle cden
«Kirkerottene og Lea Mus» eller
Kirkerottene og Viggo i tårnet.
Vi regner med å være ferdig litt før/rundt kl. 19.00. Foreldre
er selvsagt hjertelig velkommen til å delta på filmkvelden.

Det er ikke påmelding, men det hadde
vært kjempeflott om foreldre/foresatte
hadde gitt oss et lite tips om de kommer og
om de kommer mangesammen - barn/en
eller to foreldre/søsken omtrent i samme
alder (7-åringer for eksempel), men helst
ikke søsken under 5 år, for de blir jo
invitert neste år/senere) - slik at vi kan
beregne nok kinogodt og drikke til alle.
Send gjerne en e-post til
trosopplerer@eidemenighet.no (så har vi
adressen til senere ting også), eller send en
sms til 909 56 111 med navnet på 5/6åringen og eventuelt antall
foreldre/foresatte/søsken som blir med...
eller kanskje et hint på facebook? Tips meg
gjerne også om dere kommer på alle
filmkveldene. Da kan kanskje 5/6-åringen
komme litt mer alene, siden han/hun er litt
mer trygg på kirka og slikt... 
Hjertelig velkommen til spennende filmkvelder i kirka!
Hilsen Tommy
trosopplærer i Eide menighet

Litt av trosopplæringsprogrammet framover:
(som passer godt for (noen av) de som får invitasjon nå)
* Jubelkoret
Eide bedehus tirsdager kl. 17.30-18.30
Barn og voksne møtes til fellesskap, sang, andakt og
kveldsmat. Ta med matpakke og drikke, så spiser vi
kveldsmat sammen. (Vi ordner kaffe og te.) Tilbudet passer
alle fra 0 år og oppover. Passer godt for barn under
skolealder, og artig for større barn og voksne å være med
på. Tirsdager i partallsuker. Kontakt Ragnhild Fuglseth
(90635391) for mer informasjon.
* Eide menighets barne- og aspirantkor
Korene har øvelse på torsdager. Aspirantkoret (6-8 år)
samles kl. 15.00-15.30 i kirka, mens barnekoret (9-12) har
øvelse kl. 15.00-16.00. (Se også Seven-invitasjon for 6åringene)
Påskesamling i kirka
De som fyller 5 og 6 år i 2018 (2012/2013-kull) blir invitert til
kirka for en liten animasjonsfilm, laget ved hjelp av
duploklosser, som tar for seg påskehistorien, sett gjennom
Barabbas (han som ble frigitt i stedet for Jesus) sine øyne.
Dato kommer i egen invitasjon, i Menighetsbladet, på
hjemmesiden og på Facebook-siden vår.
Følg med på www.facebook.com/eidemenighet og/eller
eidemenighet.no for mer info om dette og annet som skjer i
Eide menighet.
I tillegg anbefaler vi midtsidene på Menighetsbladets
høstutgave 2017 for mer oversikt over
trosopplæringstiltak i Eide.

