
 

 

 

Hei alle dere som er født i 2010! 

 

Vil du være en agent for rettferdighet? 

Vi trenger deg! 

Kom til Nordlyskatedralen tirsdag 25.februar kl 1730-2000 for å 

lære mer om hvordan du kan være med å gjøre noe for at verden skal bli mer 
rettferdig!  

Her kan du få høre fortellinger fra Bibelen, bli kjent med andre agenter,  

leke, synge, lage ting og lære litt om den tiden som vi i kirka kaller fastetiden.  

Her får du også vite mer om agentoppdraget, og hva det vi si å være en 

agent for rettferdighet!  

 

Vil du være med? 

 

 Be en av de voksne melde deg på til Oddhild på e-post: 

oddhild@alta.kirken.no eller på sms: 478 11 059 

 

Hilsen  

Oda Helene og Oddhild 

 
 

PS: Hvis de voksne vil vite mer om opplegget kan de se på baksiden av dette 
brevet. 



 

 

 

 

 

Til foresatte 

«Agent for rettferdighet» er et trosopplæringsopplegg for 10-åringer med fokus på skaperverk, 

bærekraft og solidaritet. Det er utviklet av IKO og Kirkens Nødhjelp, og knytter seg opp mot 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  

Gjennom sanger, bibelfortellinger og aktiviteter ønsker vi å gi barna en forståelse av at jorda og 

mennesket er skapt av Gud og at vi som mennesker har ansvar både for jorda og hverandre. 

Opplegget tar utgangspunkt i fastetiden, og ønsker å bidra til å gi denne tiden et innhold spesielt 

med fokus på solidaritet. Vi ønsker også å gi barn mulighet til å delta gjennom konkrete 

handlinger i arbeidet med å ta vare på skaperverket og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av 

ressursene.  

Barna får med seg et klippekort hvor de utfordres til å gå på skattejakt etter fairtrade produkter, 

enten i kjøkkenskapet hjemme eller i nærbutikken. De utfordres også til å delta i Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon; gjennom å avstå fra lørdagsgodteri og heller gi pengene til fasteaksjonen, 

til å gjøre en jobb for noen og få betaling som blir gitt til fasteaksjonen, eller å pante flasker til 

inntekt for fasteaksjonen. I tillegg utfordres de til å ta med en voksen og bli med som bøssebærer 

på aksjonsdagen 31.mars. 

Viktige datoer: 

25.februar kl 1730-2000 Samling i Nordlyskatedralen                                                                          

(m/utdeling av klippekort for gjennomføring av agentoppdraget.) 

31.mars kl 1700  Gudstjeneste og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  

     Oppmøte: Nordlyskatedralen eller Elvebakken kirke. 

Dette kan være en fin anledning til å gjøre noe 

konkret sammen med barna. Barn under 15 år må gå 

sammen med en voksen, men utfordre gjerne en av 

fadderne til å bli med. 

 

Lurer dere på noe, eller har barnet deres spesielle behov for tilrettelegging for å kunne delta, så ta 

kontakt med oss.  

Har dere spørsmål vedrørende dette, ta kontakt på telefon: 478 11 059 

 

Vennlig hilsen 

Oddhild Klevberg 

kateket 


