
  

Går du i   

3 eller 4 trinn? 
 

 

 

         TÅRNAGENT-
KVELD 

 

 

 

Invitasjon 

Invitasjonen er sendt ut til alle som er født i 2013 og 2014, og som er registrert 
som døpte i Den norske kirke. 

Jeløy og Moss menigheter 

Tirsdag 24. Mai kl. 17.00 - 19.00 

Er du velkommen til Moss kirke på 
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3 eller 4 trinn? 
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Invitasjon 

Invitasjonen er sendt ut til alle som er født i 2013 og 2014, og som er registrert 
som døpte i Den norske kirke. 

Jeløy og Moss menigheter 

Tirsdag 24. Mai kl. 17.00 - 19.00 

Er du velkommen til Moss kirke på 



Vil du være  

Tårnagent? 
 

 

 

Barn på 3 og 4. trinn fra Moss og Jeløy   
menigheter inviteres til å være tårnagenter i Moss kirke og bli med på å 
utforske kirken. Agentene vil få mat, løse oppdrag og mysterier, å få lære litt 
mer om kirken og det som skjer der. 

Agentene møter i Moss kirke Tirsdag 24. Mai kl. 17.00. Vi avslutter kl. 19.00. 

 

 

Påmelding innen 17. Mai på mail til: 

Runar.godo@kirkenimoss.no  se gjerne www.kirken.no/moss 
                                                                          Www.kirken.no/jeloy 
Med vennlig hilsen Moss og Jeløy menigheter 
Men.ped i Jeløy: Else Buttedal Haugen, 
Men.ped i Moss: Morten Ødegaard  
Kateket i Moss: Runar Godø  
ved evt spørsmål kan Runar kontaktes på tlf 94003639 

Invitasjon 

       
Har dere behov for tilrettelegging, ta kontakt med oss. 
 
 

Ditt agentnummer er:  ….? 

Det er hemmelig så det får du først når du kommer i kirken. 

Vil du være  

Tårnagent? 
 

 

 

Barn på 3 og 4. trinn fra Moss og Jeløy   
menigheter inviteres til å være tårnagenter i Moss kirke og bli med på å 
utforske kirken. Agentene vil få mat, løse oppdrag og mysterier, å få lære litt 
mer om kirken og det som skjer der. 

Agentene møter i Moss kirke Tirsdag 24. Mai kl. 17.00. Vi avslutter kl. 19.00. 
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