NAMSOS OG KLINGA MENIGHETER, i samarbeid, inviterer til:

Topp hemmelig!
Må bare leses av 3.-klassing og foresatte!
TROSOPPLÆRINGEN I NAMDAL

Namsos og Klinga menigheter inviterer
alle 3.-klassinger til å være

å

i kirken.

Det er et felles opplegg, der 3.-klassingene fra
begge menighetene sammen utforsker kirkene,
bibelen, tårnet og klokkene.
3.-klassingene blir AGENTER, og må i løpet av lørdag
og søndag løse oppdrag og mysterier.

To dager  To kirker 
Lørdag 10. februar kl. 12.00 – 16.00, i
KLINGA kirke og
Søndag 11. februar kl. 9.00 – 12.30, i
NAMSOS kirke
Søndag kl. 11 inviteres foreldre/foresatte, søsken, faddere,
besteforeldre (og andre dere måtte ønske å invitere) til en
TÅRNAGENTGUDSTJENESTE i NAMSOS kirke,
der 3.-klassingene skal bidra med ulike ting og presentere
mange av mysteriene det er jobbet med i løpet av helgen.
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BLI MED PÅ:
 symboljakt i kirken!
 å telle trappetrinn opp til kirketårnet i
Klinga!
 å lete etter mysterier i Bibelen!
 å lage ditt eget agentbevis og få eget
agentnummer!
 bli kjent med andre agenter!
 lære noen nye leker!
 å spise «agentmat»!
(mat serveres i 14-tiden lørdag og 10.30 søndag).
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PÅMELDING, innen 7. februar, TIL:
Elisabeth Moen Rørvik
E-post: elisabeth.moen.rorvik@kirken.namdal.no, eller
Tlf: 996 40 226

Ved påmeldingen trenger vi informasjon om:





Navn på deltaker.
Navn på foreldre/foresatt.
Telefonnummer foreldre/foresatt.
Allergier og andre spesiell behov.
 Vil du/dere være Englevakter? Ja/Nei (En Englevakt er en
VOKSEN som er med noen timer i løpet av dagen, og bidrar med for
eksempel: følge barna opp i kirketårnet, hjelpe til med maten, gå
sammen med ungene på symboljakt el.l).

VELKOMMEN! Ta kontakt om det er noen spørsmål.
Hilsen  og  menigheter ved de to trosopplærerne,
Ellen Brorson og Elisabeth Moen Rørvik

LØRDAG 10. februar 2018
Kl. 12.00 – 16.00 Oppmøte KLINGA kirke

SØNDAG 11. februar 2018
Kl. 9.00 – Oppmøte i NAMSOS kirke
Kl. 11.00 – Gudstjeneste i NAMSOS kirke for tårnagenter og foreldre/foresatte
og søsken og besteforeldre og faddere og….
I forbindelse med arrangementer i kirken blir det ofte tatt bilder og laget
reportasjer til blant annet menighetsbladet. Vi ber om at dere melder fra dersom
dere ikke ønsker publisering av bilder o.l. av egne barn.
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