Påmelding

Invitasjon til 2.klassinger

gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjema via www.hinnakirke.no (eller bruk
QR-koden under)
Påmeldingsfrist er torsdag 10.januar.

Har du spørsmål, behov for tilrettelegging eller problem
med nettpåmeldingen kontakt:
Menighetspedagog Geir Eikrem
Epost: ge965@kirken.no, tlf. 400 73 411.

V8 Tårnagenthelg er en del av Vekstdagene - Hinna menighets tilbud
om fellesskap og opplæring etter dåpen og en del av
trosopplæringen i Den norske kirke.
Les mer og se bilder på hinnakirke.no.
Neste Vekstdag etter V8 for dette kullet blir «V9 Kunst i Kirken» på
skolenes planleggingsdag i november 2020.
Brevet er sendt til alle i Hinna sogn som fyller 8-år i 2019 og er
medlemmer i Den norske kirke, og til de hvor en eller begge foreldre
er medlem.
Ta kontakt hvis dette ikke stemmer, feil kan forekomme.
Arrangementet er åpent for alle født 2011 som bor i Hinna.

V8 TÅRNAGENTHELG

19.-20.januar i Hinna kirke

Hei du som fyller 8 år i 2019!
Liker du agentmat? Vet du at det står noe utenpå alle landets kirkeklokker? Vet du
hva som er i klesskapet til presten (ikke bare klær faktisk!)? Vet du når kirkas
bursdag er? Hvorfor skal vi spise pizza som ser ut som en fisk? Hvilke mysterier finner
du i Bibelen? Alt dette vil du få svar på under Tårnagenthelga.
Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier. Når du kommer
må du oppgi en agentkode. Den får du etter påmelding.
Agentene møter lørdag 19.januar kl.13.00 - 18.00 og søndag 20.januar kl.10.00 -13.00
(kan du ikke begge dagene, er du velkommen til å bli med en av dagene). Lørdag har vi
agentopplæring. Søndag løser vi mysterier på en Tårnagentgudstjeneste og du vil få en
hemmelig pakke. Foreldre, søsken, faddere, besteforeldre og venner er også hjertelig
velkommen til gudstjenesten og kirkekaffen etterpå.
Lyst til å bli med? Meld deg på ved å snakke med en av foreldrene dine om det, og at
dere fyller ut påmeldingsskjema på www.hinnakirke.no. Det koster ingen ting å være
med. Påmeldingsfrist er torsdag 10.januar.

Ta gjerne med en venn, og kjenner du noen som ikke har fått brevet og bor på Hinna,
kan du si at de finner invitasjonen på www.hinnakirke.no og at alle er velkomne!
Å gjøre hjemme: Hvis du er glad i musikk, finner du kanskje en artist eller
album du liker i en spilleliste vi har laget på spotify. Du finner spillelisten ved å
google «7-9 år Trosopplæring Spotify». Eller følge link til spillelisten på V8-siden
på hinnakirke.no.
Med vennlig hilsen
Geir Eikrem, Kirsti Melangen, Arne Berge og Anne Jordheim som jobber i Hinna kirke

