
0-5 år            6-9 år             10-13 år  

 

3-5 år 

Bok & Bolle 

Høytlesning og 
gratis bolle til 
alle barn. 4-6 
ganger i året. 

Lørdager 
kl.12.00 

1-3 år 

1-2-3 Gudstjeneste: enkel for-
midling og vandring i kirkerom-

met.  

Krøllekveld: samlinger med sang, 

0-1,5 år 

Babysang 

Tre årlige kurs som går over ni 
ganger. Onsdager kl.10.30-12. 

9 år  

Agent for rettferdighet 

Karnevalsgudstjeneste, kosekveld 
og KN’s Fasteaksjon. Fastetiden. 

7 år  

Påskeklubb 

Tre samlinger med formidling og 
påskeverksted før påske, samt 

Barnas påskegudstjeneste.  

6 år 

Helt førsteklasses 

Skoleklubb for nye førsteklassing-
er. Tre samlinger i april. Gudstje-

neste i august. 

8 år 

Tårnagent 

Tårnagenthelg, tårnagentdag og 
tårnagentklubb. Tre tiltak i okto-

ber/ november.  

Fra 4 år 

Kid Sing 

Sangkor med øving annenhver 
torsdag. Oppstart utlimo-august. 

5 år 

Kirkerottene og kirkebesøk 

Kirkebesøk til jul og påske, samt 
kirkerotteteater i oktober. 

 4 år 

Min Kirkebok 4 

Utdeling av fire-
årsboka med sam-
ling i for- og etter-

kant. Ultimo-
september. 

5.-7.klasse 

Tween Time 

Klubbkveld én gang i måneden. 
Høst og vår. Fredager kl.18-20.30.  

13 år  

Juniorlederkurs 

Minikurs med ledertrening i star-
ten av skoleferien. Praksisdag på 

høsten.  

11 år 

Lys Våken 

Adventsnatt med overnatting i 
kirka og gudstjeneste neste dag. 

Første helg i advent.  

10 år  

Tiern—Gratulerer med dåpen! 

Aktivitetsdag på Kråkerøy og fri-
luftsgudstjeneste på Hvaler.  

Ultimo mai. 



14-18 år 

 

14-15 år 

Konfirmasjon 

Undervisning vår og leiruke om 
sommeren. Konfirmasjon primo-

september.  

14 år  

Velg! 

Dag på leirsted med informasjon 
om konfirmasjon. 

18 år 

18 år – hva nå? 

Julebord med  
Myndighetsmarkering. Medio-

desember. 

15-16 år 

Ledertrening 

Ett årskurs i samarbeid med andre me-
nigheter i Fredrikstad. Samlinger og 

praktisk ledererfaring. 

16 & 17år 

Elevate 

Gjensynshelg to år etter konfir-
masjonstida. Leirhelg høsten. 

Ungdom generelt 

Kråkerøycup 

Fotballcup i Blomsterøyhallen. Åpent 
for alle. Medio-mars.  

10.klasse – 3.vgs 

Ungdomsklubb 

Klubbkveld og ungdomsgudstjeneste 
én gang i måneden. Fredager 19.00-

23.30. 

Trosopplæring i Kråkerøy Menighet 

For mer informasjon se: 

www.fredrikstad.kirken.no/kråkerøy 
Illustrasjon.: Elisabeth Moseng 
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