Familiegudstjenester og
familiearrangement
i Nedre Eiker menighet
høsten 2019

Om familie, kirke og tro
"Vil dere at barnet skal oppdras til et liv i den kristne tro?"
Ordene er hentet fra dåpsliturgien og mange foreldre har et ønske om at deres
familieliv skal stå i den kristne tradisjonen.
Nedre Eiker kirke har tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år.
Noen aktiviteter skjer ukentlig, mens andre er én gang i året.
I denne brosjyren vil vi trekke fram de gudstjenestene og samlingene som er
for familier med barn i ulike aldre. Der det ikke står angitt sted, er
arrangementet i Nedre Eiker kirke. Noen tiltak skjer i samarbeid med
Mjøndalen menighet og vil være i kirken der og noe foregår på Nedre Eiker
menighetssenter.

Faste aktiviteter
Babysang: Et 12-ukers kurs starter mandag 2. september på Nedre Eiker
menighetssenter kl. 11.30. Ta med matpakke – vi serverer te, kaffe.
Mylder: For barn 1 - 6 år og familien en torsdag i måneden kl. 16.30 – 18.00,
i samarbeid med Mjøndalen menighet. Vi starter med et fellesmåltid. Barna
deles deretter i 2 grupper med opplegg tilpasset alder.
Start høsten 2019: Torsdag 29. august i Mjøndalen kirke.
Mikrogospel: For barn 4 - 8 år. Øver annenhver mandag kl. 17.30 - 18.30 i
Nedre Eiker kirke. Start høsten 2019: Mandag 26. august.
Soul Children: For barn på 4.- 7. trinn. Et felleskor med Mjøndalen
menighet. Koret øver annenhver onsdag kl. 18.00 - 20.00.
Start høsten 2019: Onsdag 28. august på Nedre Eiker menighetssenter.
Nets: Et ungdomskor fra 8. trinn og oppover og i samarbeid med Mjøndalen
menighet. Koret øver fredager kl. 18.00- 21.00 i Mjøndalen kirke.
Start høsten 2019: Fredag 23. august.
Barnesamling under gudstjenesten: Under noen gudstjenester hvert
semester vil vi ha en samling for barna i kirkekjelleren under prekenen. Her
vil vi høre en Bibelfortelling og ha aktiviteter.

Høsten 2019
Søndag 1. september:

Gudstjeneste med dåp og nattverd kl. 11.00.
Barnesamling under prekenen.

Søndag 8. september:

Presentasjonsgudstjeneste for konfirmantene
kl. 11.00.

Søndag 20. oktober:

Familiegudstjeneste kl. 11.00.
Utdeling av bok til 4 åringene.
Mikrogospel synger.

Lørdag 9. november:

Familieshow med Ruben Gazki. For 4.- 5.trinn.
Kl. 15.00 - 17.00 i Mjøndalen kirke.

Søndag 10. november: Familiegudstjeneste kl. 11.00.
40 årsjubileum for Mikrogospel.
Søndag 17. november: Ung messe kl. 19.00.
Søndag 24. november : Gudstjeneste med dåp og nattverd kl. 11.00.
Barnesamling under prekenen.
Søndag 1. desember:

Familiegudstjeneste kl.11.00 der 11-åringer har
hatt overnatting i
kirken.

Søndag 1. desember:

Lysmesse med speiderne kl. 18.00.

Lørdag 7. desember:

Juleverksted for barn på 1.- 4. trinn på
menighetssenteret kl. 14.00-17.00.
Foreldre er velkomne til å bli med.

Tirsdag 24. desember: Familiegudstjeneste kl. 13.00- ca 13.45.
Mikrogospel synger.

Behov for "voksentid"?
Nedre Eiker kirke har ulike tilbud også for voksne.
Se kulturkalenderen for høstens program
eller stikk innom en av våre Stillhetskvelder.
Se www.nedreeikerkirken.no

Kontakt
Nedre Eiker kirke har adresse: Gamle riksvei 203, 3055 Krokstadelva.
Nedre Eiker menighetssenter har adresse:
Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva.
Tlf: 32272320.
Følg gjerne Nedre Eiker menighet på facebook!

