Velkommen til
Supertirsdag er en fellesbetegnelse på de ulike trosopplæringstiltakene Flekkefjord menighet
arrangerer på bedehuset hver tirsdag.

Babysang kl. 11.00
Babysang er for babyer fra 0-1 år sammen med omsorgsperson.
Babysang er det en enkel samling med sang og lek, samlingen avsluttes med lunsj.
Synnøve Glendrange er leder for babysang.

Kl. 16.00 middag. Hver tirsdag er bordene dekket til middag. Her
er store og små, unge og gamle hjertelig velkomne.
Middagen er gratis, men vi anbefaler alle å gi en gave på rundt 30 kr. pr.
person.
Til middag serveres enkel og velsmakende hverdagsmat som kjøttkaker i
brun saus, komper med tilbehør, taco, eller lapskaus.

Kl. 16.30 Sangstund. Barna samles i sofagruppene bak i Hallen og
organisten vår spiller opp.

Kl. 16.45 Fortellerstund.
Tirsdager med felles fortellerstund: Annenhver uke er det felles
fortellerstund i Hallen.
Vi følger temaene fra søndagsskolen opplegg Sprell levende, men
gjennomføres ikke et helt søndagsskoleopplegg. Annenhver uke får barna utdelt søndagsskolens blad
«Barnas». Ingerid G. Haugsvær og Synnøve Glendrange bytter på å lede fortellerstunden.

Etter felles fortellerstund deler vi i følgende grupper:

Knøttesang; Barn fra 1-3 år går på Knøttesang. Knøttesang holder til på bedehusets barne og
ungdomsavdeling, spillrom. Knøttesang er lek, bevegelse, sang og musikk for de minste.
Kjersti I. Glendrange er leder for Knøttesang.

Hobbygruppa; Barn fra 3 år blir igjen i Hallen til en felles formings aktivitet. Målet
er å lage noe som kan være med å utdype dagens tema, Synnøve Glendrange er leder
for Hobbygruppa.

Tirsdager med delt fortellerstund:
Annenhver tirsdag er det delt fortellerstund.
Barn under skolealder deltar på fortellerstunden i Hallen.
Barn fra 2. trinn og oppover blir med på fortellerstunden i ungdomsavdelingen.
Etter delt fortellerstund deler vi i følgende grupper:

Knøttesang: Barn fra 1-3 år går på Knøttesang. Knøttesang holder til på bedehusets barne og
ungdomsavdeling, spillrom. Knøttesang er lek, bevegelse, sang og musikk for de minste.
Kjersti I. Glendrange er leder for Knøttesang.

Barnegospel: Barn fra 3 år og oppover blir med på Barnegospel. Barnegospel holder
til i Bedehusets storsal. Her er Ingerid G. Haugsvær klar med friske barnesanger og gøye
leker.

Actiongruppa: På actiongruppen har vi mange ulike leker og aktiviteter. Det kan
være sporlek med spørsmål fra dagens tekst, bom 50 i parken eller oppdrag for
Tårnagentene i bladet Barnas.
Actiongruppen er ute eller i barne og ungdomsavdelingen, aktivitetsrommet.
Synnøve Glendrange er leder for Actiongruppa, Randi Bø Osen er med 1 gang i
måneden.

