Lørdag 02. og søndag 03.mars

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke
for å løse oppdrag og mysterier!

DEN NORSKE KIRKE
Eidanger sokn

Til deg som blir

9 år

Har du lyst å gå på skattejakt i kirka?
Lurer du på hva slags mysterier du finner i
Bibelen? Vil du utforske kirketårnet?
Lørdag 02. og søndag 03.mars inviteres du til å være
Tårnagent i Eidanger kirke.
Her kan du utforske kirka, Bibelen og kirketårnet. Agentene vil i
løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, du vil få
en egen agentkode og på søndagen vil alle som kommer til kirka
få vite litt om hva agentene har funnet ut.
Ta med lommelykt og forstørrelsesglass!
Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og
søndag. Agentene møtes i kirka lørdag 02. mars kl 14.00. Vi
holder på til kl 18.00. Søndag treffes vi igjen kl 10.00 og holder på
til kirkekaffen er ferdig, ca kl 12.30. Foreldre, søsken og venner
inviteres til gudstjenesten kl 11.00 – som selvfølgelig er en
Tårnagentgudstjeneste.
I løpet av våren er det agenter i mange kirker over hele Norge.
Kanskje blir vi 10 000 Tårnagenter til sammen. Vi håper at du har
lyst å være en av dem! Det koster ingen ting å delta.
Snakk med de voksne i huset, og be dem melde deg på
Tårnagenthelg innen torsdag 28.02.

Til de voksne
Påmelding
Påmelding til Tårnagenthelg skjer på nett, innen torsdag 28.02.:
www.porsgrunn.kirken.no
Klikk på artikkelen "Tårnagenthelg i Eidanger kirke" for å komme
til påmeldingsskjema, eller gå til:
https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=7273d96c-b18e424f-abc7-807a6d9e2f2e&fid=233a9017-6c9f-4f2d-84361478f4ba6d3a
Har deres barn behov for spesiell tilrettelegging eller oppfølging?
Ta gjerne kontakt, så legger vi en god plan sammen!
Etter at agenten er meldt på får dere et hemmelig passord som
agentene skal si når de kommer for å bli registrert som agent.
Englevakter
Vil dere være Englevakter? En Englevakt er en som er med på
praktiske oppdrag i løpet av helga.
I påmeldingsskjemaet ber vi dere krysse av om dere (eller kanskje
besteforeldre, en av Tårnagentens faddere eller noen andre
voksne) har anledning til å være med på noen praktiske
oppgaver.
 Være med Tårnagenter på skattejakt i kirka, ca kl 14.30.
 Være med og servere agentmat, ca kl 17.00
 Følge agenter i kirketårnet, ca kl 16.30
 Bake langpannekake/agentboller til kirkekaffen

Trosopplæring i Eidanger sokn
Tårnagenthelg er en del av trosopplæringa i Eidanger sokn. Alle
barn som er døpt vil på ulike alderstrinn få invitasjon til
arrangementer i kirka. Det kan være utdeling av 4- og 6-årsbok,
Agentleir for 3.-4.klassinger, Etter skoletid for 5./6.klassinger mm.
Fra barna blir til er de berørt av Guds kjærlighet. Vi ønsker at
barnet skal oppleve seg sett og verdsatt som unike, verdifulle
medlemmer av menighetens fellesskap.
Invitasjon til Tårnagenthelg sendes til 9-åringer som er døpt, eller
der minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke.
Kjenner dere noen som går i 3.klasse som ikke har fått invitasjon,
men som vil være med? Alle er velkommen! Invitasjonen ligger
også på nettsida vår: www.porsgrunn.kirken.no
Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med kirkekontoret.
Eidanger sokn
Jernbanegata 3
3916 Porsgrunn

Tlf: 35 56 34 00

Kontaktinformasjon Tårnagenthelg
Cecilie Landre, trosopplærer
489 54 918
cl287@kirken.no

