- du som er 8 år

(2.trinn)

Vil du være med på en spennende opplevelse?

Lørdag og søndag 8. og 9.februar
inviteres du som fyller 8 i år til å
være Tårnagent i Bud kyrkje!
Her får du utforske kirken,
bibelen, tårnet og klokkene.
Og du får en egen agentkode!
Det er Bud sokn og Hustad menighet som
inviterer til Tårnagenthelg. og vi håper at du

vil være med! Det koster 100kr som du betaler
når du kommer. Du får mat, agentbevis og
tårnagent-buff.
Vi vil at alle skal ha mulighet til å være med,
så om dere av ulike grunner trenger noe
tilrettelegging f.eks. økonomi, funksjonsnivå,
allergier eller annet, gi beskjed om det

Denne invitasjonen blir sendt til alle medlemmer (=døpt) og tilhørende
(=minst en av foreldrene er medlem) i Den norske kirke født i 2012.

Lørdagen varer det fra 11:00 til 14:30
Søndag møter vi igjen kl 10:00 og vi er ferdige
etter gudstjenesten
Vi håper mange fra familie, faddere og venner også kommer på
gudstjenesten!

Englevakter ☺
Foreldre/faddere! Vi trenger ”Englevakter” - noen som kan være med
oss hele eller deler av samlingen; følge barna opp i kirketårnet, hjelpe
til med maten, være med på oppgaver barna skal gjøre m.m. – Gi
beskjed hvis du har mulighet til å være med!
Ta med: Varme klær (det er litt kaldt
oppe i tårnet), hodelykt (lommelykt)
Påmelding
Påmelding for barn og englevakter
skjer senest tirsdag 4. februar!.
Vi gir tilbakemelding på mottatt
påmelding – ta kontakt hvis dere
ikke hører fra oss.

Send opplysningene i dette skjemaet til:
anne.sodal@hustadvikamenighet.no - frist: tirsdag 4.februar
Evt ring 71 26 66 70, eller send det i post til:
Kirkekontoret, Bøen 7, 6440 Elnesvågen.

Navn på «tårnagent»:
Spesielle ting vi bør vite (allergier m.m.):

Navn foresatte:
Mobil:

E-post:

Kan være englevakt: (kryss av)
◊ sett meg opp der det passer
◊ hjelpe til med maten
◊ hjelpe til med på oppgaver barna skal gjøre
◊ hjelpe til når barna skal følges opp i kirketårnet
Hilsen fra oss
i Bud sokn og Hustad menighet,
ved hovedleder: Anne Marie Sødal - kateket
Telefon: 71266670

Første agentoppdrag:
Hører du om noen i
klassen som ikke har hørt
om tårnagenthelg; si at de er
velkommen med og at de
kan se mer på
www.frana.kyrkja.no
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