Kjære 3.klassing!
Bli med på Tårnagenthelg!!
Fredag 2.mars 2018 inviteres du til å være Tårnagent… I år
skal vi være i Spind kirke...
Kirketårn, symboljakt eller oppdrag og mysterier.
Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? Lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen?
Liker du agentmat? Vet du at det står noe utenpå alle landets kirkeklokker?
Tårnagentene arrangeres til ulike tider av året i veldig mange av landets kirker så det vil være
agenter over hele Norge. Kanskje blir vi i år 10.000 Tårnagenter tilsammen. Vi håper at du har lyst
til å være en av dem!!
Fredag 2.mars 2018 er vi Tårnagenter i kirken. Her kan du utforske kirken, Bibelen, tårnet og
klokkene.
Agentene skal løse oppdrag og mysterier, du vil få en egen agentkode, og du vil få lære
etterforskningstriks av en ekte politimann. Du vil også få mat og drikke som passer for en ekte
agent.
Søndag 4.mars er det familie/tårnagentgudstjeneste. Den starter kl.11.00. Her vil alle som
kommer i kirken få vite hva agentene har funnet ut…og vi ønsker hele familien velkommen til
gudstjenesten.
Agentene møtes fredag mars kl.16.00 ved Spind kirke….deretter vil det hemmelige
oppdraget bli avslørt…oppdraget for fredagen avsluttes kl.20.00.
Tips! Du kan gå inn på Tårnagentenes hemmelige nettsted www.tarnagentene.no

NB! Vennligst gi oss beskjed om du ikke har anledning til å delta på familiegudstjenesten søndag 4
mars, fordi agentene har viktige oppgaver i gudstjenesten.
Trenger vi informasjon om noe..eks.allergi e.lign. , ber vi om at dette gjøres ved påmelding.
Påmelding snarest, men senest fredag 2 mars iløpet av dagen, innen kl.15.00. Påmelding kan
gjøres via lenken som kom på SMS eller på nettside www.kirketorget.no

Med vennlig Hilsen
Kjell-Håkon Aalvik(trosoppl.med.), Sissi Kydland(Leder
trosoppl.utv.), Ennie Hoven, Ragnhild Kalleberg og Randi
Tobiassen
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