
 

Til foreldrene: 

 

Utdeling av 4-årsbok er en del av trosopplæringen i menigheten. Dåp og 

opplæring hører sammen. I dåpen sier foreldre og faddere ja til å oppdra 

barnet i den kristne tro. Det betyr at dere sier ja til å la barnet lære om 

Gud. Dette kan skje på mange måter, f eks ved å be kveldsbønn med bar-

net, lese høyt fra en barnebibel og gå i kirka sammen med barnet. Det er 

familien som sammen med kirken har dette ansvaret. Kirken har de sene-

re årene fått flere ressurser for å drive trosopplæring, bl a på bakgrunn av 

endringer i skolen. RLE–faget er et orienteringsfag om alle livssyn og reli-

gioner og skal ikke være forkynnende. Samtidig slår FN’s barnekonven-

sjon fast at barn har rett til opplæring i sin tro, og at dette er det offentli-

ges ansvar sammen med foreldrene. Kristen tro og kristne verdier har 

preget bygda vår i mange hundre år. Denne kulturarven vil kirken på 
Vestre Toten bringe videre til nye generasjoner.  

 

Velkommen til kirken! 

 

KONTAKT:  

 

……………... 

 



Kjære deg ! 
 

I år fyller du 4 år! Kanskje har du fylt 4 år allerede  

eller kanskje du blir 4 år snart? Uansett ønsker vi å  

invitere akkurat deg til kirken og gi deg en bok som  

heter ”Min kirkebok 4”. 

Vi ønsker å invitere deg og familien din til disse samlingene:  
 

1. samling er i Eina kirke 

Tirsdag 20. november kl 17.00-18.00 
 

2. samling er i Eina kirke 

Tirsdag 27. november kl 17.00-18.00 
 

Søndag 2. desember kl 11.00  

inviterer vi til gudstjeneste med utdeling av  

”Min kirkebok 4” i Eina kirke. 

Når barnet mottar boka er det fint om en av fadderne eller for-

eldrene er med frem og tenner lys for barnet i lysgloben. 

Møt i god tid til gudstjenesten så vi kan få registrert at  

nettopp du har kommet:) 
 

Vennlig hilsen  

……., 

   barnearbeider i Ås og Eina    & 

……………………., 

leder av trosopplæringen i Vestre 
Toten 

Til foreldrene 

Ås menighet ønsker å dele ut 4-årsbok til alle fireåringer! Ved 

døpefonten stod hjem og menighet sammen og lovet å ta ansvar 

for den kristne oppdragelse. For de som ikke er døpt, kan boka 

være en hjelp til å bli kjent med kirken og den kristne tro. 
 

Min kirkebok 4 inneholder fortellinger fra Bibelen, gjenfortalt av 

Paul Leer-Salvesen. Hver fortelling er illustrert med et kunst-

bilde. Boka har 27 sanger og salmer, både klassikere med lange 

tradisjoner og noen nyere sanger. 
 

Tegneseriene om Bo og Nora er skrevet og illustrert av Morten 

Pedersen. Disse skjønnlitterære billedfortellingene sprer humor 

og  glede, binder boka sammen og gjør fortellinger, bilder og 

sanger hverdagsnære og sanselige. De to barna har mange idéer 

om både julespill, dåp og gjemsel … 

Velkommen til bli-kjent-samlinger! 

Vi vil invitere dere til to samlinger på for-

hånd for at vi skal bli bedre kjent med 

hverandre og for at dere skal bli kjent med 

den fine kirken deres. På samlingene skal vi 

synge, tegne, tenne lys og høre bibelfortel-

linger. Kirkerommet er stort og annerledes 

og noen av dere har kanskje ikke vært der 

siden dere ble døpt. Det blir spennende! 


