Søndagsskolen er for barn fra 3 år og samles
når det er gudstjeneste i kirken.
Vi har grupper for: 3-6 år, 1.-4.trinn og
5.-7.trinn. Det er sang, lek, undervisning og
morsomme aktiviteter.
Kontaktperson: Birgit Andersen tlf.959 46 342
Velkommen på søndager klokka 11 eller 17.
Sjekk skienbaptist.no for tidspunkt.

Tweens er en klubb for 5.-7 trinn.
Vi samles hver fredag klokka 18-20 i kirkens
underetasje til lek, spill, konkurranser, andakt
og mat. Noen ganger drar vi på tur.
Kontaktperson: Kari Sæthre, tlf. 995 91 714
Velkommen til første Tweens som er fredag
28.september kl.18.00-20.00

Mer informasjon finner du på skienbaptist.no

Kontaktinformasjon

Velkommen

Pastor: Vidar Bergsland, tlf. 415 59 303
Barne- og familiearbeider: Birgit Andersen, tlf. 959 46 342
Ungdomspastor: Gabriel Stephen, tlf. 452 92 664
Supertorsdagansvarlig: Heidi Trainer Flatebø, tlf. 971 26 991
Musikkarbeider: Stian Taranger, tlf. 952 87 266

Barne- og familieaktiviteter
i Skien baptistkirke

Barne- og familieaktiviteter
I denne brosjyren kan du lese om de ulike gruppene og aktivitetene
vi har torsdager (oddetalluker), fredager og søndager i Skien
baptistkirke. Kirken ligger ved rundkjøringen Rektor Ørnsgate/
Schweigaardsgate i Skien, med innkjøring ved Perry gatekjøkken.

Trall - småbarnssang
•
•
•
•

For barn 1-6 år, sammen med en voksen
Torsdager kl. 17.00 i oddetall-uker.
Vi avslutter med kveldsmat og lek
Kontaktperson: Nadine Vaagen (467 90 422) og
Trude Hauen (472 54 225)

•
•
•
•

Barnekor for barn 1.-4.klasse
Samles annenhver torsdag kl. 16.50 i oddetall-uker
Sang, lek og sosialt
Kontaktperson: Heidi Kløverød (900 37 088) og
Birgit Andersen (959 46 342)

SUPERTORSDAG
I ODDETALL UKER
Dette er en dag for hele familien der man kan komme allerede
fra klokka 14.30 for å gjøre lekser, spise middag og deretter
delta i noen av gruppene for barn, tweens og ungdom.
Kl.14.30 Leksehjelp i underetasjen til 1.-7.trinn
Leksehjelp i Villaen for ungdomsskole/vg.skole
Kl.16.00 Torsdagsmiddag - kr. 30,- pr.pers
Kl.16.50 Logos - barnekor i kirkesalen
Kl.17.00 Tweens (5.-7.trinn) matlaging/spill/dans/lyd/bilde
Kl.17.00 Trall - småbarnssang (1-6 år)
Kl.17.00 - 20.00 Åpen café for alle i underetasjen
Kl.18.15 Skien Soul Children øver i kirkesalen
Kl.18.30 Dans for 1.-4.trinn i Villaen

• Soul Children-kor for barn og ungdom 5.-10.klasse
• Samles annenhver torsdag kl. 18.15-20 i oddetall-uker
• Kontaktperson: Anne Therkelsen (909 20 457)

Kl.19.15 Soul Teens (øver en time med Soul Children og en
time alene)

Samtidig med alt som skjer for barn, samles ungdom i
Villaen til ulike samlinger og aktiviteter.

• Soul Children-kor for ungdom 10.trinn og oppover
• Samles annenhver torsdag kl. 19.15-21 i oddetall-uker
• Kontaktperson: Anne Therkelsen (909 20 457)

