
 

 



 

 

 

 

Hei du som er født i 2014! 

Vil du være en agent for miljøet? Vi trenger deg! 

I bibelen kan vi lese en fortelling om at alt ble skapt – og 
at Gud gav menneskene et oppdrag: å ta vare på jorda 
vår. Det vil vi ta på alvor!  

Derfor inviterer vi deg til å delta på en morsom natursti, 
der du kanskje kan lære noe nytt om miljøet og i tillegg få 
en deilig tur ut i den fine naturen. Ta med deg en voksen, 
og gjerne en venn, og delta!  Det blir premie til dem som 
gjennomfører: noe som kan legges i jorda og som vokser 
og gror, noe spiselig og en liten bok med 
påskefortellingen i.  

Naturstien er plassert rundt Ås arbeidskirke, og dere får 
nærmere beskrivelse ved påmelding. Den henger oppe 
hele søndag 14. mars og mandag 15. mars, så dere kan ta 
en tur ut, enten i helga, eller på plandagen. Ta gjerne med 
en pose -og plukk søppel på veien! Fyll ut tur-
bingoen som du finner på baksiden av 
invitasjonen, og kanskje kan du finne noen 
fine kongler og lage kongledyr med piperenser 
og øyne når du kommer hjem?  

 



 

 

 

 

 

Påmelding innen fredag 12. mars: Scann 
denne med kameraet på mobilen (her må du 
ha hjelp av en voksen!), og meld deg på for å 
få kart og beskrivelse av naturstien. 

Håper du blir med!        

 

 

Agent for miljøet er den første i rekken av tre 
agentsamlinger dere blir invitert med på. I år er agent for 
miljøet korona-tilpasset, men vanligvis inviterer vi til 
sosiale samlinger. Som 8-åringer, blir dere invitert til 
Tårnagenter og året etter til Agent for rettferdighet.  

Du mottar denne invitasjonen fordi du står som medlem i 
den norske kirke. Det er mulig å delta om man ikke er 
medlem også, så har du en venn som vil bli med, er det 
bare å registrere seg, så vi legger ut nok premier.  

 

  

 



 

 

Turbingo! 

Ta med deg denne på tur og kryss av underveis         

 

 

 


