FYLLER DU ÅTTE ELLER NI ÅR I ÅR OG VIL VÆRE

6.-7. APRIL 2019.
Vi trenger hjelp til å løse et av
verdens største mysterier!

Lurer du på hva påskemysteriet er?
Har du drømt om å være med opp i
kirketårnet?
Har du lyst til å være agent for en helg?

JA?
Da håper vi akkurat du blir med på
Tårnagenthelg!
Vi møtes i Lillesal på Uranienborg
menighetshus klokka 11 lørdag morgen og
avslutter klokka 16 i Uranienborg kirke.
Rundt klokka 13 skal vi spise pølser
sammen, og litt senere skal vi også kose oss
med frukt.
Søndag møter vi i kirken klokka 10:30 for å
forberede gudstjeneste for små og store
sammen. Den begynner klokka 11, og da kan
du invitere med deg alle du har lyst til.

Vi gleder oss til å bli kjent med akkurat deg!
Med vennlig hilsen Uranienborg menighet ved
Elise Birgitte H. Thomassen, Sjefsagent (001)
og trosopplæringsleder
og
Bente Engen Andersen,
agent for barne- og familiearbeidet.

PS: Vi fikk denne mystiske koden i posten i
dag og trenger hjelp!
Klarer du løse den? Kan det ha noe med
Bibelen å gjøre?
Joh 3, 16.

Kjære foresatte!
Har barnet ditt lyst til å være med?
Påmelding kan gjøres enten ved å sende inn
et elektronisk skjema på hjemmesiden vår,
www.uranienborgkirke.no, eller ved å sende
en epost til ba954@kirken.no, med
informasjon om:
Agentens navn,
Kontaktinformasjon til en foresatt
Annen informasjon dere ser på som relevant
for oss, slik som matallergier eller annet som
vi skal tilrettelegge for.
Hele arrangementet er gratis, og fordi vi skal
servere mat er det flott med påmelding innen
tirsdag 2. april.
Ditt barn har fått brev fra kirken fordi vi i Uranienborg menighet
sender ut brev til alle i soknet som enten er døpt eller tilhørende,
som har foreldre som er medlem. Har det skjedd en feil, eller har du
spørsmål om dette, kan du kontakte Kirketorget på
tlf. 236 29 009 eller via epost kirketorget.oslo@kirken.no.

