
 

 

Kjære                                 og foreldre/foresatte 

 
Bli med på Tårnagenthelg 
lørdag og søndag 11. og 12.mai! 
  
Tårnagenthelg er gøy og spennede!  
Du får en egen agentkode, og får være med på å løse oppdrag og  
mysterier både i kirkerommet og høyt oppe i klokketårnet. 
Søndag vil alle som kommer til kirken få vite hva du og de andre agentene  
har oppdaget. 
 

Kirketårn, symboljakt, oppdrag og mysterier…. 
Har du lyst 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?  
Over hele landet vil det denne helgen være Tårnagenter i mange av landets kirker. Mange 
tusen agenter! Vi håper du har lyst til å være en av dem. 
 

Når og hvor? 
Agentene er sammen både lørdag og søndag, men sover hjemme.  
Lørdag 11.mai møtes vi i Åmot kirke kl 15:00-19:00.  
Søndag 12.mai møtes vi i Heggen kirke kl 9:30.  
Tårnagentgudstjeneste i Heggen kirke søndag kl.11. Familie, faddere og andre er hjertelig 
velkomne til å se hva vi har funnet ut. Etterpå er det kirkekaffe med stor Tårnagent-kake. 
 

Englevakter 
Til dere som har en 3.klassing i huset: vil dere være Englevakter?  
En Englevakt er en som f.eks følger barna opp i kirketårnet, hjelper til med maten, går sammen 
med dem på symboljakt, tar bilder e.a. Kryss av på påmeldingsskjemaet hvis du eller en annen 
voksen i familien har mulighet til å være med.  
 

Påmelding og pris 
Påmelding innen 6.mai (Se eget ark). 
Det koster 50 kr. å være med på Tårnagenthelgen.  
Etter påmelding får dere en e-post med hemmelig kode og viktig informasjon  
om helgen.  
 

Hvem 
Tårnagenthelg er en del av trosopplæringen i Modum menighet. 
Vi bruker medlemsregisteret til Den norske kirke når vi sender ut invitasjoner.  
NB! Hvis dere vet om andre 3.klassinger som har lyst til å være med, men som ikke har fått 
invitasjon i posten, så be dem ta kontakt, slik at vi kan sende invitasjon til dem også. 
Alle er hjertelig velkomne til å delta. 
 
 
 
 

Hilsen i fra oss i Modum menighet, 
v/ Anne-Kjersti Holberg 
Telefon: 3278 3230 / 4165 7059
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Informasjon ved påmelding: 
 
Navn på agent:           
 

Adresse:  _______         
 

Skole/klasse:  ______________________________________________ 
 

Foreldre/foresatt:         ______ 
 

Tlf.nr:           ______ 
 

E-post:            

Spesielle ting vi bør vite?  
(tilrettelegging, matallergier m.m.):        

    _________________________________________ 

Kan være englevakt:  JA / NEI    
Hvis du svarer ja, tar jeg nærmere kontakt for å finne ut hvilken oppgave og tid 
som passer best for deg/dere. 
 
 
Påmelding sendes til:  Kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot 
Kan også sendes i e-post til:   annekh@modumkirke.no 
 
Les mer på www.kirken.no/modum  (Barn og unge/Tårnagenthelg) 

 
Hilsen i fra oss i Modum menighet, 
v/ Anne-Kjersti Holberg  
Telefon: 3278 3230 / 41 65 70 59 
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