INVITASJON TIL DEG SOM GÅR I 1.KLASSE
Vil du være med på en gøyal og annerledes skole?

Velkommen til dåpsskolen
” Stort er troens mysterium”
mandag 18. februar 2018 kl 13:15 – 15:00
og deretter fem mandager til! Det skjer i Kampen
kirke. Vi henter alle barna på SFO på skolen,
og følger tilbake etterpå
Hva er dåpsskolen?
På dåpsskolen hører vi historier fra Bibelen, vi snakker om
Gud, synger, lager ting og spiser mat & frukt. Etter noen
uker avslutter vi med en gudstjeneste der du kan invitere
med familie og venner. Da viser vi fram det vi har laget og
du får diplom.
Til de voksne
Dåpsskolen er en del av programmet for trosopplæring i
Den norske kirke. I år samarbeider menighetene Kampen og
Dom/Petri slik at 1.klassinger fra Eiganes og Kampen skole
er sammen! Mer enn ferdigtygde svar, er undring stikkord for hvordan vi ønsker å formidle den
kristne troen. Vi følger Stavanger bispedømmes opplegg «Stort er troens mysterium». Foruten dåp
og påske, er temaene bibelfortellinger om vennskap, trygghet og omsorg.
Tidspunkt
Vi samles etter skoletid ( kl 13.15 – 15.00) disse seks mandagene: 18.februar, 4.mars, 11.mars,
18.mars, 25.mars og 1.april. Avslutning er gudstjenesten 7.april kl 11.00 i Kampen kirke.
Påmelding
Bruk skjema på nettsiden www.kampenmenighet.no eller www.domkirkenogpetri.no. Her kan du
informere om matallergi, tilretteleggingsbehov eller lignende. Husk å krysse av om din 1.klassing
skal hentes/bringes fra Kampen SFO (hentetid ca kl 13.00), eller Eiganes SFO (hentetid ca kl
12.40). Del gjerne innbydelsen med klassekamerater!
Spørsmål?
Beate (Kampen): 995 68 611, epost: bd785@kirken.no
Karen (Eiganes): 452 26 599, epost: ks849@kirken.no
Har du barn som går på annen skole? Kontakt oss så finner vi ut av det. Både Våland og Byfjord har
dåpsskoler i nærheten.
Vi gleder oss!
Med vennlig hilsen
Beate Dagestad og
Kampen menighet

Karen Smith-Gahrsen
Dom/Petri menighet

