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Tårnagenthelg i
Tananger kirke
En lørdag i februar har det kommet over førti gutter og jenter
for å være tårnagenter i Tananger kirke. Først får de agentkortet
sitt med et personlig agentnummer og et hemmelig symbol.
Så må de gjennom en labyrint. Ved enden av labyrinten står en
politimann klar for å ta fingeravtrykkene deres.

P

olitimannen forteller at han ble
politi fordi han ønsker å hjelpe
mennesker. Han vil prøve å gjøre
verden litt bedre ved å bry seg om de han
møter – både
de «snille» og
de «slemme».
Det er jo et
godt tips til
oss tårnagenter også!

Oppdrag: tårnbygging

Agentene blir delt inn i grupper ut ifra de
hemmelige symbolene på agentkortene.
Første oppdrag å lage det
høyeste tårnet
de klarer med
plastkopper.
Rekorden blir
21 kopper i
høyden!

Oppdrag: alterlys

Plutselig oppdager agentene at alterlyset
er borte. Hvor har det blitt av? Det ligger
en lapp med noen spor der lyset skulle
stått. Tårnagentene må bruke Bibelen for
å finne løsningen på mysteriet. Dyktige
agenter løser oppdraget raskt, og snart er
alterlyset funnet igjen!

Oppdrag: agentmat

I en skummel bøtte med ris skal agentene
lete etter noe de ikke vet hva er. Lettelsen
er stor når de finner en gelefisk. Fisken
er et Jesus-symbol. Så er det på tide med
Tårnagentmat! På menyen står det Flaggermusgryte. Den består av flaggermus-

blod, edderkopphjerter og rottetarmer!
Agentene koser seg og spiser av hjertens
lyst likevel. (Det var heldigvis tomatsuppe, pølsebiter og spagetti.)

Oppdrag: kirketårn og symboljakt

Gode og mette
er agentene
klare for neste
oppdrag, som
er å klatre
opp i kirketårnet for å
undersøke hva
som står på
kirkeklokkene.
Det mystiske
symbolet XP er
de greske bokstavene KR,
en forkortelse
for Kristus.
Symboljakten fortsetter, både ute og inne.
På porten er
det et kors, i
døpefonten er
det en due. I
glassmaleriene
er det hemmelighetsfulle
tegn. Kirka er
full av symboler!

Oppdrag: tårnagentsang

Det er på tide å forberede seg til tårnagentgudstjenesten neste dag. Agentene
skal nemlig delta med å synge Tårnagentsangen. Kirkerommet fylles av musikk og glade stemmer: «Vi er tårnagen-

ter!» Agentene får ulike oppgaver som de
skal gjøre på gudstjenesten. Noen skal lese
en bibeltekst, noen skal ta opp kollekt,
noen skal lese
en bønn og
noen skal være
forsangere.
Tårnagentene
er klare!
Før agentene går hjem for å ta seg en
velfortjent hvil, samles alle rundt lysbåten
i kirka og tenner et lys hver. Presten ber
om at Jesu lys
skal få skinne
gjennom oss
alle, sånn at vi
kan få gi lys
og varme til
dem vi møter.

Oppdrag: gudstjeneste

Søndag formiddag er kirka stappfull av
tårnagenter, dåpsbarn, faddere, naboer,
familie og venner. Det blir en fantastisk
gudstjenestene med bibeldrama og fin
musikk! Tårnagentene synger og hjelper
til. De får også utdelt en bok hver. Etterpå
er det kirkekaker og saft. Tårnagenthelga
i kirka er over. Nå venter nye oppdrag
hjemme, på skolen, på fritidsaktivitetene
og i nabolaget. Mange av agentene skulle
ønske de kunne være tårnagenter neste år
også!
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