


INFORMASJON OG PÅMELDING:

PÅMELDING INNAN TYSDAG 30. JANUAR 2017! 
Meld deg på online på www.kyrkja-stord.no,  
eller kontakt kyrkjekontoret på telefon 53403430  

FØRSTE SAMLING: 
Torsdag 1. februar kl 18:00-19:30 på Sagvåg bedehus. 

ANDRE SAMLING: 
Torsdag 15. februar kl 18:00-19:30 på Sagvåg bedehus. 

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret om de har spørsmål! 

Venleg helsing Nysæter kyrkjelyd 
v/kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre.

Avs: Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord - Telefon: 53 40 34 30 - E-post: post@kyrkja-stord.no - Web: www.kyrkja-stord.no

Kva er T-dagen?  
Dåp og opplæring høyrer saman. Difor arbeider me 
med trusopplæring i kyrkja.  Trusopplæringa er for 
barn og unge i alderen 0-18 år.  

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. 
Barna får årleg tilbod om å vera med på ein T-dag som 
har namn etter alderen på barnet. «Kode B» har 
namnet T12, ettersom det er T-dagen for dei som 
fyller tolv år dette året.  T-dagane har varierande 
tema, innhald og aktivitetar.  Alle T-dagar er ikkje på 
plass enda, men vil komma i løpet av dei neste åra. 

Alle døypte barn i vår kyrkjelyd får tilsendt invitasjon 
til T-dag. Alle barn er like velkomne, anten dei er 
døypte eller ikkje. 

Me ber om at de melder frå dersom barnet dykkar har 
særskilde behov. Det gjeld t.d. allergiar, utfordringar 
knytt til åtferd, utviklingshemming m.m. Då er det 
lettare for oss å møta barnet dykkar på ein best 
mogleg måte. Ta direkte kontakt, eller meld frå i 
påmeldingsskjemaet. 

Velkommen til T-dagen med barna!FØLG OSS PÅ FACEBOOK! 
Kyrkja i Stord og Nysæter

http://www.kyrkja-stord.no
http://www.kyrkja-stord.no


Nysæter kyrkjelyd har gleda av å invitera deg 
som fyller 12 år i 2018 med på T-dagen «T12 
KODE B».  

Kanskje var du med på 
T11 LYS VAKEN no rett 
før jul? T12 KODE B er 
ei oppfølgjing av dette, 
men du er sjølvsagt like 
velkommen anten du 
var med på Lys Vaken 
eller ikkje!

TIL DEG SOM FYLLER 12 ÅR I 2018:

T12 Kode B



T12 KODE B er eit landsomfattande arrangement som 
er ein del av trusopplæringa til Den norske kyrkja. 
Arrangementet er ei oppfølgjing av T-dagen T11 LYS 
VAKEN som var i desember i fjor. Barna er like velkomne 
anten dei var med i fjor eller ikkje. TorsdagsOpe på 
Sagvåg bedehus er ein kjekk klubb for barna i denne 
alderen, og dei som ynskjer det kan gå på TorsdagsOpe 
fleire torsdagar utover våren. 

TIL DEI FØRESETTE:

KVA ER KODE B?

T12 KODE B er to ettermiddags-samlingar 
som blir arrangert i samarbeid med 
TorsdagsOpe på Sagvåg bedehus. Sjå 
datoar på baksida av denne faldaren.  

Som KODE B-deltakar vil du bli betre kjend 
med Bibelen gjennom kodeløysing, filmar, 
aktivitetar, leikar og mykje meir.

TorsdagsOpe 
er ein kjekk klubb  

for barn frå 5.-7. klasse.  
Dei har samlingar annankvar  

torsdag (oddetalsveker)  
i Sagvåg bedehus  
frå kl 18:00-19:30 . 

Velkommen!


