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ALLE KAN VÆRE MED! 
Vi sender ut invitasjon etter våre 
medlemslister. Derfor er det en 
del barn som ikke får brev. Men 
det betyr ikke at ikke alle er 
velkommen!  
Kjenner du noen i den aktuelle 
aldersgruppen som du tror vil 
være med - så inviter dem! Bare 
husk at alle må melde seg på! 

  

PÅMELDING: 
Gå inn på oddernes.no. Søk 
etter tårnagenthelg under «hva 
skjer» eller «aktuelt». Der finner 
du påmeldingsskjema. 
Påmeldingsfrist: 6. februar. 

Hvert år inviterer Oddernes menighet alle barn ved 2. klassetrinn til 
Tårnagenthelg. Dette er to dager med topp stemning.  
Vi skal klatre opp i kirketårnet, løse mysterier, få besøk av både politi 
og røvere, vi skal gå på jakt i kirkerommet, leke, spise god mat og 
lage gudstjeneste. Det er god tradisjon for at en del foreldre er med 
som «englevakter» - og hjelper til i løpet av dagen. Dette melder dere 
fra om ved påmelding. 
HVEM OG HVA: Trosopplæring for alle ved 2. klassetrinn.  
HVOR: Vi møter i Oddernes menighetshus. 
NÅR: Lørdag 11. februar kl. 14.00 til 18.00. Søndag 12. feb kl. 09.30. 
PRIS: 50 kroner. 
ANNET: De som vil kan kle seg ut som agenter.  
Les mer på www.oddernes.no. Agenthilsen fra trosopplærer Karen!
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