
 

 

Kjære foreldre / foresatte 

Tårnagenthelg i Vestre Aker kirke 

Lørdag 28. januar kl. 14.00 – 18.00 og søndag 29. 
januar kl. 10.30 – 13.00  inviterer Bakkehaugen, 
Majorstuen og Vestre Aker menighet alle 3-klassingene i 
menigheten til å bli med på et spennende og fint tilbud i Vestre Aker kirke. Vi 
sender invitasjonen spesielt ut til alle de som er døpt og medlem i kirken vår, 
men tilbudet er åpent for alle 3-klassinger som vil være med.  
 
Lørdagens tårnagentsamling 
 
Tårnagenthelg har blitt arrangert i mange kirker over hele landet i flere år nå, og 
konseptet er at barna som Tårnagenter (inspirert av tv-serien som gikk for noen 
år siden på NRK) utforsker kirken, bibelen, tårnet og klokkene og mange av de 
andre symbolene og skattene som finnes i kirken.  
 
De som deltar blir tårnagenter, med egen agentkode, og skal løse flere oppdrag 
og mysterier. Som del av opplegget skal vi også forberede oss til søndagens 
familiegudstjeneste, hvor tårnagentene er aktivt med, og alle får vite litt hva vi har 
jobbet med. På lørdagen blir det kreative aktiviteter, samlingsstund med sang, 
mat og lek. Er det fint vær så er vi også noe ute.  
 
Tårnagenthelgen er en del av kirkens trosopplæringstilbud. Vi håper at det både 
blir en morsom og spennende helg og samtidig lærerikt for barna. 
 
Søndagens gudstjeneste 
 
Mens lørdagens samling bare er for barna, så er det veldig hyggelig om hele 
familien kommer på søndagens familiegudstjeneste. Dette kommer til å bli en 
hyggelig og fin gudstjeneste hvor deltakerne på Tårnagenthelgen blir aktivt med, 
og hvor også barnekorene Ullevål Pre Soul Children og Fresco blir med. Etter 
gudstjenesten har vi «kirkekaffe» i menighetshuset», før alle drar videre hvert til 
sitt…  
 
Påmelding 
Påmelding for barnet skjer innen mandag 23. januar 2017. Ved spørsmål og 
eventuelle behov for tilrettelegging: Se kontaktinformasjon på baksiden. 

Bakkehaugen, Majorstuen  
og Vestre Aker menighet 



 

 

Informasjon ved påmelding  
(send på e-post til ct869@kirken.no)  
 
Barnets fulle navn:           

Adresse:            

Spesielle ting vi bør vite (allergier m.m.):        

Navn foresatt 1:           

Mobil:             

E-post:            

 

 

Navn foresatt 2:           

Mobil:             

E-post:            

 

Skriv også gjerne opp dersom du har anledning til å bli med og hjelpe til litt på 
lørdagen dersom det skulle bli behov for det (vi tar kontakt)  
 
 
Les mer på www.kirken.no/bmv.  
 
 

Hilsen i fra Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet 
 
ved prest og tårnagentsjef Christoffer Tjelle 
Email: ct869@kirken.no. Mobil: 93246983 
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