
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kjære hemmelige agent! 

NB! Før du begynner å lese, er det viktig å vite at  
dette brevet er topp hemmelig og må kun leses av  
andre- og tredjeklassinger og foresatte. 
 

Vi trenger deg som agent til å være med å  
løse oppdrag og mysterier! 
 
Derfor ønsker vi deg velkommen til Tårnagenthelg i Berg 
arbeidskirke lørdag 2. mars og søndag 3. mars! 
Agentmøtet lørdag starter kl.13.00 og varer til kl. 18.00.  
 
Sammen med andre agenter og agentledere skal du lete 
etter spor og løse oppdrag for å finne mer ut av de store 
mysteriene i kirken. Søndag treffes vi igjen kl. 09.30, og 
øver til Tårnagentgudstjenesten som begynner kl 11:00. 
På slutten av gudstjenesten får du utdelt agentbevis. 
Foresatte, eventuelle søsken, faddere og venner er også 
invitert til gudstjenesten.  
Vi håper du har lyst til å være med! Ta med uteklær 
tilpasset været, og solbriller om du har! 

 
Hilsen – i all hemmelighet – oss i Berg menighet: 
Agentopplærer Kristina Hvarnes Andersen, sokneagent Kristin 
Stensrød Haugen, og resten av agentkomiteen: Mari-Ann Grung, 
Anita Baann Hovd  og Heidi Kjær Løvereide.



 

 

Kjære foresatte! 

Alle andre- og tredjeklassinger i Berg sokn  
inviteres til å være Tårnagenter i Berg arbeidskirke 2.-3. mars. 
 
Oppdrag og mysterier 
Barna får hver sin agentkode, og skal utforske både kirken, kirketårnet og 
kirkeklokka. Tårnagentene skal gå på skattejakt i kirken, lete etter 
mysterier i Bibelen og spise agentmat. På søndag vil alle som kommer til 
kirken på gudstjeneste få vite hva agentene har jobbet med. 
 
Bo hjemme-leir 
Alle deltagerne bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og 
søndag. Agentene møtes i kirken lørdag 2. mars kl 13:00. Vi holder på til 
kl 18:00. Søndag treffes vi igjen kl 9:30 og holder på til kirkekaffen er 
ferdig ca kl 13:00. Foreldre/foresatte, eventuelle søsken, faddere, 
besteforeldre og venner inviteres til gudstjenesten kl. 11:00, som 
selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste, der agentene deltar med bl.a. 
sang, skuespill og bønner. 
Tårnagenthelgen er et gratis tilbud. 
 
Englevakter 
Vil du/dere (foreldre og foresatte) være Englevakter? En Englevakt er en 
som er med noen timer i løpet av helgen, står på «post», er med på 
uteaktivitet, hjelper på kjøkkenet, går sammen med agentene på 
skattejakt m.m. Se mer konkrete oppgaver/tider på baksiden. 
 
Hvem er invitert? 
Denne invitasjonen går ut til alle medlemmer og tilhørende (der en eller 
begge foreldre er medlemmer i kirken, men barnet selv ikke er det). Alle 2. 
og 3.klassinger som vil er hjertelig velkommen, men vi har ikke adresse til 
de som ikke er medlemmer/tilhørende i kirken, så kjenner dere som 
voksne noen barn som ikke har fått invitasjon av oss, er det flott om dere 
inviterer dem med! Tårnagenthelgen er åpen for alle, uavhengig av 
medlemskap og kirketilhørighet! 
 
Påmelding 
Påmelding for barn og Englevakter skjer innen 26.02.2019.  
Se påmeldingsinformasjon på baksiden 



 

Ved påmelding ønsker vi følgende informasjon: 

1) Barnets fulle navn, samt klassetrinn. 

2) Informasjon om eventuelle allergier (spesielt matallergier), eller annet som behøver 
tilrettelegging fra vår side. Vi vil gjøre vårt beste for at ditt barn har det bra! 
 

3) Bekreftelse/avkreftelse på om vi kan ta bilder/film av barnet (for å publisere i 
menighetsblad, menighetens Facebook-side, eventuelt ØP.) 
 

4) Navn og tlf. til den foresatte/voksenpersonen vi kan kontakte i løpet av 
lørdagen/søndagen (dersom det skulle være noe). Dette kan du korrigere ved levering 
på lørdagen, dersom kontaktperson har endret seg. 
 

5) Et eventuelt «ja» til å være Englevakt, med spesifisering av hvilken oppgave du/dere 
sier ja til. 
 

     Følgende englevaktoppgaver er det fint å få hjelp til: 

Labyrint: Stå på enkle poster når vi tar imot barna (f.eks. ta fingeravtrykk med 
stempelpute) Lør. kl. 13:00-13:30  

Oppdrag boller: Bake boller som agentene får når de kommer. 
 
Være med på skattejakt i kirken: Vi deler barna inn i grupper som skal løse 
rebuser/kryssord for å finne gjemmestedene. Lør. kl. 13:30-14:30 

Følge barna på ulike oppdrag (vi deler dem inn i to grupper her, litt avhengig av hvor mange som melder 

seg på): Måltid, spilling i kjeller (basketspill/bordtennis/airhockey/brettspill), aktivitet ute 
(eventuelt også i stua) og klatring i tårnet. (De barna som vil, skal få klatre opp i stige for 
å se kirkeklokken på nært hold. Stein Ivar Hovland hjelper med god sikring!)  
Lør. kl. 14:30-16:30 
 
Oppdrag måltid: koke/steke og servere pølser, og rydding etter måltidet. Lørdag kl. 14-
16:30. (Første gruppe spiser kl. 14:30-15:00, neste gruppe 15:30-16:00.)  
 
Rundstykker før gudstjenesten: Smøre rundstykker og blande saft, som agentene 
skal få kl. 10:30. Rydde etter måltidet. Søn kl. 09:45-11:00. 
 
Oppdrag kirkekaffe: Bake en kake, muffins eller boller til kirkekaffen som dere kan ha 
med når dere kommer til gudstjeneste. 
 

Påmelding innen tirsdag 26. februar til kshaugen@larvik.kirken.no. 
 
Ta kontakt om dere lurer på noe! 
 
Med vennlig hilsen  
Kristin Stensrød Haugen, sokneprest i Berg menighet  
(tlf. 92628384) 
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