
Velkommen til barnedag Velkommen til barnedag
PÅ KONGSHAUGEN KRISTNE GRUNNSKOLE

LØRDAG 14. MARS 2020
KL. 10.00 – 15.00

PÅ KONGSHAUGEN KRISTNE GRUNNSKOLE

LØRDAG 14. MARS 2020
KL. 10.00 – 15.00

 Den gode hyrde

For barn opp til 8. klasse

Ta med Bibel (hvis du har), innesko og klær for utelek i all salgs vær 
 

Vær med å be for dagen!

 
 

Det koster 25 kr for barn (fra 3 år), 
50 kr for voksen og maks familiepris 200 kr.

Betaling gjøres kontant eller på VIPPS (se mob.nr. under)

Påmelding til Sara Heian innen 4. mars
sarakristinaheian@gmail.com eller SMS på mob: 93 84 90 87 
Oppgi barnas navn, alder, ev forelder/foresatt som blir med

og ev matallergi

Påmelding til Sara Heian innen 4. mars
sarakristinaheian@gmail.com eller SMS på mob: 93 84 90 87 
Oppgi barnas navn, alder, ev forelder/foresatt som blir med

og ev matallergi

 Den gode hyrde

For barn opp til 8. klasse

Ta med Bibel (hvis du har), innesko og klær for utelek i all salgs vær 
 

Vær med å be for dagen!

 
 

Det koster 25 kr for barn (fra 3 år), 
50 kr for voksen og maks familiepris 200 kr.

Betaling gjøres kontant eller på VIPPS (se mob.nr. under)



Program Program
10.00 - 10.30 Felles innledning i gymsalen

10.30 - 11.15 “Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene”  *

11.15 - 12.00 Inne- og uteaktiviteter

12.00 - 13.30 Lunsj (pølser med tilbehør)

  Uteleker / Fri lek

13.30 - 14.15 “Fårene hører hans røst”  *

14.30 - 15.00 Vi synger sammen (i gymsalen)

15.00 - 15.30 Kaker, saft og kaffe

10.00 - 10.15 Felles innledning i gymsalen

10.15 - 11.00 “Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene”  *

11.00 - 11.45 Inne- og uteaktiviteter

11.45 - 13.15 Lunsj (pølser med tilbehør)

  Uteleker / Fri lek

13.15 - 14.00 “Fårene hører hans røst”  *

14.00 - 14.30 Vi synger sammen (i gymsalen)

14.30 - 15.00 Kaker, saft og kaffe

* Bibeltimer i inndelte grupper:* Bibeltimer i inndelte grupper:

Gruppe BLÅVEIS:
3 - 6 år (under skolealder) 
Leder: Reidun Irene Fossdal    (vi er i A-klasserommet)

Gruppe BLÅVEIS:
3 - 6 år (under skolealder) 
Leder: Reidun Irene Fossdal    (vi er i A-klasserommet)

Gruppe HESTEHOV:
1. klasse - 4. klasse 
Leder: Kari Brennsæter    (vi er i C-klasserommet)

Gruppe HESTEHOV:
1. klasse - 4. klasse 
Leder: Kari Brennsæter    (vi er i C-klasserommet)

Gruppe SNØKLOKKE:
5. klassse - 8. klasse 
Leder: Hildegunn Fjære / Marte Fjære  (vi er i B-klasserommet)

Gruppe SNØKLOKKE:
5. klassse - 8. klasse 
Leder: Hildegunn Fjære / Marte Fjære  (vi er i B-klasserommet)

Foreldre og søsken utenfor disse aldersgruppene er  
hjertelig velkommen til å være med på samlingene i gymsalen!

Hovedleder:   André Heian 
Ansvarlig for leker:  Randi Therese Larsen for Blåveisgruppen 
      Sigurd Brennsæter for Hestehov- og Snøklokkegruppene

Foreldre og søsken utenfor disse aldersgruppene er  
hjertelig velkommen til å være med på samlingene i gymsalen!

Hovedleder:   André Heian 
Ansvarlig for leker:  Randi Therese Larsen for Blåveisgruppen 
      Sigurd Brennsæter for Hestehov- og Snøklokkegruppene


