
Program høsten 2018 
26. august Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
2. september Barnegudstjeneste Søm kirke kl. 17 
9. september Samlingsgudstjeneste Søm kirke kl. 11 
16. september Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
16. september Familiegudstjeneste Randesund kirke kl. 11 
23. september Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
23. september Familiegudstjeneste Søm kirke kl. 17 
14. oktober  Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
21. oktober Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
28. oktober Barnegudstjeneste Søm kirke kl. 17 
4. november  Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
11. november Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
18. november Barnegudstjeneste Søm kirke kl. 17 
25. november Familiegudstjeneste Søm kirke kl. 11 
2. desember Familiegudstjeneste Søm kirke kl. 11 
9. desember Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 
24. desember Julaftensgudstjenester i begge kirkene 
2. januar Juletrefest Søm kirke kl. 17.30 
6. januar Gudstjeneste med Søndagsskole kl. 11 

Alle søndagsskolesamlinger er i Søm kirke 
 

Støtt søndagsskolen!  
Det er gratis å være med  

på Søndagsskolen, men vi ønsker  
at så mange som mulig  

betaler en medlemskontingent på  
kr. 50,- pr. år.  

Dette gir oss viktig, offentlig støtte.  
Merk innbetalingen med barnets navn. 

Kontonummer: 3060.31.51255 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
I denne folderen vil du få informasjon 
om hvordan  
søndagsskolen drives.  
Vi bruker undervisningsopplegget  
SPRELL LEVENDE  
som Norsk Søndagsskoleforbund har utarbeidet.  
 
Alle samlinger i SPRELL LEVENDE har sitt 
utgangspunkt i bibelfortellinger. Fortellingene 
skaper liv og undring i møte med barna.  
SPRELL LEVENDE taler til flere sanser.  
Vi ønsker å gi JESUS TIL BARNA, som er 
Søndagsskolens visjon. Vi er opptatt av å se barna, 
og legger vekt på trivsel og trygghet.  

For mer informasjon om opplegget vi bruker,  
se: www.sprell-levende.no 
 
 
Vi deler barna inn i grupper etter alder: 
 

RØD GRUPPE: 1-3 klasse 
GRØNN GRUPPE: 4-7 klasse 
 
 
 
 
 



Våre søndagsskolesamlinger ser slik ut: 
• Barna kommer til kirken når gudstjenesten starter  

kl. 11, og blir tatt i mot ved Søndagsskolens bord.   
• Vi starter sammen med menigheten i gudstjenesten i 

kirkerommet, før vi går samlet ned i kjelleren etter 
vår søndagsskolesang. 

• Felles opplegg, før vi deles inn i grupper. 
• I gruppene prater vi om hva vi har lært, samtidig som 

vi har ulike aktiviteter. 
 
Nattverd 
Noen søndager vil Søndagsskolen delta i nattverden i 
gudstjenesten. Vi går da opp i kirkerommet for å delta 
sammen med resten av menigheten. Info om dette vil bli 
gitt ved starten av gudstjenesten og på fellessamlingen 
nede.  
Det er naturlig at barna som ønsker å ta i mot nattverd 
går sammen med sine foreldre eller andre foresatte.  
 
Misjonsprosjekt 
Vi har valgt å støtte menighetens misjonsprosjekt i Estland 
og Israel. Misjonsbøssa står framme på alle samlingene, og 
barna må gjerne ta med penger som de kan legge på bøssa.  
 
 
Vi deler ut Søndagsskolebladet BARNAS  
på samlingene våre.  
 
Kan du tenke deg å være med som frivillig leder?  
Ta kontakt med Haakon Ekberg (trosopplærer),  
tlf: 918 09 103, mail: Haakon_eb@hotmail.com   


