Bakke Bedehus
Søndagsskole:

TROSOPPLÆRING

Søndag kl. 11 i oddetallsuker.
Leder: Ingunn Hunsbedt Ersdal

Oversikt over kristent
Fredagsklubben:
9 – 13 år, annenhver fredag.
Leder: Aud Synnøve Stakkeland

arbeid for
barn og unge på Sira

Arken
Søndagsskole:
Søndag kl. 10.30 i partallsuker.
Ledere: Torill og Sigurd Ersdal.

Sira In*Puls:
14 – 17 år. Onsdag i gymsalen, annenhver
fredag på bedehuset.
Leder: Svein Bakke Sira

«For så høyt har Gud elsket
verden, at han ga sin Sønn,
den enbårne, for av hver den
som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.»
Johannes 3, 16
Ved Bakke menighetsråd

Bakke kirke
Invitasjon til dåp og dåpshilsener
Hjemmene får invitasjon til dåp og
hilsener til 1, 2 og 3-årsdagen for dåp.

Barnas misjonsgudstjeneste

Mål for trosopplæringen:

Barn bærer inn flagg,

At barn og unge får lære om Bibelen, om
tro på Jesus Kristus og om kristen
tenkning, etikk og kultur. At barn og unge
føler seg inkludert og verdsatt i de kristne
fellesskapene.

får vite om misjon.

Tårnagenthelg for 3. klasse
1 – 2 – 3 – årstreff i kirken

Utforsking av kirken.

Barn, familie, faddere og andre nære
møtes en times tid til sang, prat, lek, litt
mat. Lørdag i september.

Utdeling av barnebibler.

4-års markering i kirken

Lys våken. Helg for 5. klasse

Min kirkebok for 4-åringer deles ut

5-årsklubb for alle skoleklare

Mange oppgaver i kirken. Måltid og
forming i Kirkestua. Overnatte i kirken,
delta på lysmessen sammen med
konfirmantene. Utdeling av barnebibler
som tegneserie.

Sted: Klasserom Sira skole.

Trosopplæringsutvalget.

på høsttakkefesten.

Trosopplæringsutvalget.

8 treff høst, 8 treff vår.
Ledere: Ingunn Hunsbedt Ersdal

Konfirmanter

og Hilde Rekevik.

Samlinger i Kirkestua og kirken.
Fra september til konfirmasjon:

Min kirkebok for 6-åringer
Deles ut på familiegudstjeneste.

10 samlinger, 4 fellesgudstjenester,
konfirmantleir ved skoleslutt.
Ved sokneprest og menighetsråd.

«I tro, håp og kjærlighet»

