
 

 
 
 

Kjære deg som fyller 2 år i 2011!                             
(mer info til foreldre/foresatte på baksiden) 
Dette er et brev til deg og vi håper mor eller far eller en annen 

voksen vil lese det høyt for deg! 

 

Vi i Hinna kirke har nemlig lyst til å invitere deg hit til kirka, 

sammen med mor og/eller far (Du kan godt ha med deg en 

annen voksen hvis de hjemme ikke kan!).  

 

Du blir invitert til en julevandring i kirka, der vi skal følge stjernen, 

møte gjetere, engler, dyr, vismenn, smake på kakemenn og til slutt 

ende opp i stallen hvor Jesusbarnet er.  

 

Datoen for dette er søndag 4. desember kl. 1600 

 

Høres dette kjekt ut?  

Da kan du få mamma eller pappa til å melde deg på. 

 

Påmeldingsfrist er torsdag 1. desember 2011 

 

Hilsen Geir, Kirsti og Margunn som jobber i Hinna kirke! 

Invitasjon V2 

 

Hinna menighet 



 

 

Hinna menighet 

Til Foreldre/foresatte  

Påmeldingsfrist er torsdag 1. desember 2011  

Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema på 

www.hinnakirke.no  

Har du problem med påmeldingsskjemaet på hinnakirke.no, 

sender du påmeldingsinfo til epost: 

margunn.ostebo@stavanger.kommune.no eller ring telefon 

 51 90 57 78. Da treffer du Kirsti eller Margunn. 

 

Ved påmelding via epost/telefon trenger vi svar på følgende 5 punkter:  
 

1)Navn på barnet  

2)Navn på en forelder/foresatt.   

3) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på. 

 4) Er det spesielle matbehov eller andre ting som vi må ta hensyn til? 

 5) Bilder: Vi vil i løpet av samlingen søndag ta noen bilder. Bildene vil bli brukt på 

vår nettside til å illustrere samlingen, men ingen barn vil stå omtalt med navn. Er 

dette ok i forhold til deres barn? Skriv i påmeldingen: Ja/nei til å delta på bilder 

under samlingen. 

 

Hva er dette?  

Denne invitasjonen er en del av et det samme undervisningstilbudet kalt 

Vekstdager som Hinna kirke tilbyr som oppfølging og opplæring etter dåpen.  

I Den norske Kirke kalles dette trosopplæring, forstått som at vi ønsker å hjelpe 

barn og unge til å mestre og forstå livet, lære om kristen tro og tradisjon og få 

mulighet til å praktisere kristen tro og tradisjon på ulike måter. Fra 2011 er Hinna 

menighet blitt en del av en reform i Den norske Kirke som skal forbedre kvaliteten 

og tilbudet i kirkens trosopplæring  

 

For mer info om denne trosopplæringsreformen, se www.storstavalt.no. Her kan du 

også laste ned kirkas nye læreplan ”Plan for trosopplæring” hvis du vil vite mer om 

innholdet som blir formidlet. Side 16 og 17 i planen innholder en kortfattet punktvis 

versjon. 

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen Geir Eikrem, menighetspedagog, Kirsti Melangen, kateket og 

Margunn Østebø, menighetspedagog 

http://www.hinnakirke.no/
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