Dette brevet sendes til barn som er døpt i Den norske kirke, eller
hvor minst en av foreldrene er registrert som medlem. Ta kontakt
hvis dette ikke stemmer.
Vet dere om noen som har lyst til å komme, men som ikke har fått
dette brevet, gi beskjed, så kan vi ettersende invitasjonen. Alle er
velkommen til å bli med!

Heddeveien 141
Postboks 201
4001 Stavanger
Telefon: 51840400
E-post: gausel.menighet@stavanger.kommune.no
Hjemmeside: www.gausel.menighet.no
Facebook: facebook.com/ungpaaguasel

MIN TUR

6

år Min tur - Dåpsskole

Fredag 16. november ønsker vi å invitere alle
på 1. trinn (født i 2012) som bor på Gausel, til
en heldagssamling i kirken!
Siden både Gausel, Godeset og Jåtten skole har planleggingsdag, har vi funnet ut at dette vil være en perfekt dag å ha
dåpsskole på:)
Her vil barna få høre Bibelfortellingen om da Gud skapte
verden, og etterpå skal vi gå en tur på Fritidsgården. Her skal vi
få være med en av de ansatte å hilse på flere av de flotte
dyrene som Gud har skapt. Vi vil også ha formingsaktiviteter og
leker. Og sist, men ikke minst, skal vi lese fra boka «Tre i et tre»,
som barna vil få med hjem i gave.
- Barna kan leveres mellom kl. 07.30 - 08.30.
- Til lunsj blir det grilling av pølse på Fritidsgåren. I tillegg blir det et frukt og
knekkebrødmåltid.

Er det behov for tilrettelegging, eller er det ting som det er greit
å vite om i forkant, er det fint om dere tar kontakt - eller skriver
det i påmeldingen. På den måten håper vi at alle kan få det
kjekt på dåpsskolen.

Har noen foreldre mulighet til å hjelpe til hele, eller deler, av
dagen setter vi stor pris på dette. Ellers så har vi satt påmeldingsfristen til onsdag 9. november. Men pga. av planlegging
ønsker vi at dere melder dere på så snart dere har bestemt at
barnet skal bli med.

- Barna kan hentes mellom kl. 15.00 -16.30.

Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema på;
www.gausel-menighet.no. (Det koster ingen ting å være med).

Hilsen Rut Terese Fjeld,
menighetspedagog i Gausel kirke
Tlf.; 51810636/45691287 mail: rf685@kirken.no

