
 

 

 

 

Hei du som er født i 2013! 

 
  
 

 

Vil du være en agent for rettferdighet? 

Vi trenger deg! 

Sted:  
Skjold kirke 

Tid:  
Lørdag 12. mars kl. 10.00 – 13.30 

Søndag 13. mars kl. 10.00 – ca. kl. 13.00 



 

Velkommen til en morsom og spennende 
agenthelg i Skjold kirke! 

 

En agent for rettferdighet er med og løser oppdrag. 
Agentene får en agentkode, forstørrelsesglass og noen 

overraskelser.  

 

Det blir labyrint, lek og moro, pizzafest, godteri, 
gudstjenesteverksted og vi skal lære litt om hvordan vi kan 

være superhelter i den tiden som vi i kirken kaller 
fastetiden.  

 
Familie og venner inviteres til  

gudstjeneste kl. 11.00 på søndagen, der agentene viser 
fram noe av det vi har gjort på lørdagen!  

 

Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe, og alle 
agentene får diplom for vel gjennomført oppdrag! 

 

 

 

 

 



 

Til foreldre/foresatte 

 

9-åringen din er invitert til en trosopplæringssamling i 

Skjold kirke. Alle agentene sover hjemme, og vil være 

sammen både lørdag og søndag formiddag. Søndag kl. 

11 inviteres familie og venner til gudstjeneste og 

kirkekaffe! 

 

Vi sender invitasjoner til alle døpte født i 2013 som vi 

har i vårt medlemsregister. Andre i målgruppen er også 

velkomne! Kjenner dere noen som er født i 2012 som 

gikk glipp av agenthelgen i fjor? De er velkomne til å bli 

med i år i stedet! 

 

Vi gleder oss! 

Hilsen menighetspedagog Janne Torvestad 

 

NB: PÅMELDING. Se baksiden for påmeldingsinfo. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Påmeldingsinfo 
Send barnets navn, foreldres/foresattes telefonnummer 

og hva du kan hjelpe til med til: 

jt953@kirken.no eller tlf. 920 72 235 

innen torsdag 10. mars. 

Har barnet ditt særskilte behov, er det fint om du tar 

kontakt, slik at vi kan legge til rette for en best mulig 

opplevelse for ham/henne. 

Kan du hjelpe til? 
Vi blir veldig glade hvis du kan hjelpe til med bakst eller 

praktisk hjelp noen timer i løpet av helgen! Skriv i 

påmeldingen hva du kan bidra med. 

1. Ordne til og rydde etter pizzafest lørdag formiddag. 

2. Ordne til og/eller rydde etter kirkekaffe på søndagen. 

3. Bake til kirkekaffe på søndagen (langpannekake, boller, 

muffins eller lignende) 


