Hva skjer spesielt for ungdom i Vestre våren 2018?
«Ung» musikkgudstjenester søndag 28. januar og 15. april kl 11
To av gudstjenestene i løpet av våren er spesielt for unge mellom 16 og 26 år.
Gudstjenestene er selvfølgelig åpne for alle, men innholdet og programmet er
dedikert unge og unge voksne. Disse søndagene får vi besøk av «Koralrev», to
unge karer som studerer musikk på Viken Folkehøyskole. Mathias Kråkenes og
William Jacobsen spiller orgel og elgitar og står for alt av musikk til
gudstjenesten. Duoen rekonstruerer gamle sanger og folketoner, men har også
eget låtmateriale. Harald Schøien taler og Elisabeth
Sæverås leder.
Kirkekaffen vil bli ekstra god disse dagene. Søndagsskole
for de minste ved Maren og Marie.
Noter datoene, ta med deg venner og kom
Skitur med «Pappagruppa»
I kjent tradisjon stiller fedrene opp for å dra på tur med
ungdommen. I vår er planen skitur fra Sognsvann, med
innlagt middag på Ullevålsæter. Datoen landes snart. Er du
ungdom eller pappa kontakt Jan Olav Høgetveit for
påmelding (jan.olav.hogetveit@gmail.com). Her er det bare
å dra med fatter`n ut på tur. Bli med!

Lukasevangeliet minutt for minutt
Vi leser hele Lukasevangeliet på alle fire gudstjenestene i
februar, kun avbrutt av musikk og bønn. Nils Petter
Mørland, Nils Harald Sødal m.fl. leser med innlevelse hele
teksten i sammenheng
Felles fredagskveld i Østre
Ungdommene i Vestre er invitert til felles fredagskveld med
alle ungdommene i Stor-Oslo og Bærum Frikirke.
Fredag 19. januar, 16. mars og 4. mai
kl 19-23 i Østre Frikirke, Lakkegata 47
For oppdateringer send din mailadresse til
menighetsarbeider@vestrefrikirke.no

Hva skjer spesielt for barna i Vestre våren 2018?
Dette er en oversikt over datoer som vi spesielt ønsker at barn og foreldre skal
merke seg, slik at flest mulig barn kommer til kirken samtidig. 😊
Påskeverksted -17. mars
Lørdag 17. mars samles vi i kjelleren av kirka, drikker kakao med krem og lager
påskeegg og påskepynt! Alle barn er velkomne, ingen aldersgrense. Dagen etter
er det familiegudstjeneste. Kanskje noen vil pynte til denne med det de har laget
på verkstedet?
Familiegudstjeneste – 18. mars
Søndag 18. mars er det familiegudstjeneste, altså en
gudstjeneste der absolutt alle, fra de yngste til de eldste,
er samlet hele gudstjenesten. Søndagsskolebarna deltar
på gudstjenesten med resten av familien og det vil være
litt for enhver alder
Psst, det blir forresten utdeling av gaver til menighetens
barn denne dagen, så kom, kom!
Tårnagenthelg – Lørdag 26. mai kl 14.00-17.30
og søndag 27. mai kl 11.00
Lørdag 26. mai inviteres alle skolebarn til tårnagenthelg i
kirka. Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? Lurer
du på hva slags mysterier som skjuler seg? Liker du
agentmat? Bli med og finn det ut! Sammen utforsker vi
kirken, bibelen og tårnet. Søndag 27. mai blir det
tårnagentgudstjeneste

Vi har ikke faste søndagsskolelærere i vårhalvåret 2018.
Det er gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for barn
18. mars og 27. mai, og søndagsskole 28. januar, 18.
februar og 15. april (ett arrangement spesielt for barn
pr mnd). På søndager utover dette kan barn som ikke
ønsker å delta på gudstjenesten leke eller spille
Playstation i kjelleretasjen
For oppdateringer send din mailadresse til
menighetsarbeider@vestrefrikirke.no

