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Randesund

Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?

Randesund menighets trosopplæring har alle døpte og tilhørende barn fra 0-18 år som målgruppe. 
Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde og har mulighet til å ha en levende relasjon til Gud. Trosopplæringen skal
vekke og styrke troen hos barn og unge, og bidra til livsmestring og livstolkning.
Randesund menighet ønsker å stå sammen med foreldre og faddere i arbeidet med å gi barn og unge opplæring i
den kristne tro.
Trosopplæringen skal være et sted der vi deler tro og undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser og
fellesskap, håp og kjærlighet.
Vår trosopplæring skal ha et globalt perspektiv, knytta til Kirkens Nødhjelp og menighetens misjonsprosjekt. 
Vi vil utfordre barn, unge, voksne og eldre til engasjement og deltagelse i kirke og samfunnsliv. Trosopplæring for
barn og unge har på denne måten ringvirkninger inn i hele menighetens arbeid. 

Grunnlag og særpreg

Randesund er en forstad til Kristiansand, med noen av forstadens kjennetegn. Samtidig oppleves avstanden til
Kristiansand som relativt stor, særlig for de yngste aldersgruppene. Bydelen har dagligvareforretninger, helsestasjon,
politi og eldresenter, men det er ikke noe definert sentrum i bydelen. 
Bebyggelsen er sentrert omkring Søm, samt i den ytre delen av bygda rundt Fidje, Odderhei og Dvergsnes. De ytre
delene av bygda, inkludert øyene, preges av en mer landlig og tradisjonell kultur. 
Det er en stor menighet med stor tilflytting, hovedsakelig av barnefamilier, vi har ca 100 -140 døpte på hvert årskull.
Det er en jevn aldersspredning i menigheten. 
Det er en relativt sterk kristen kulturarv i bydelen. Mange har en viss tilknytning til kirken, frikirker (Misjonskirken,
Frikirken og Samfunnets menighet) og bedehus (Indremisjonsforbundet). Bydelen preges av dagens særpregede
”Menighetshopping”. 
Det er en ressurssterk menighet, både kulturelt, økonomisk, utdannelsesmessig og personellmessig. 
Bydelen har fire barneskoler og to ungdomsskoler samt ca 20 barnehager. Bydelen har full barnehagedekning. Vi
har et godt samarbeid med skolene, der alle elevene på 1.-4.trinn er på kirkebesøk en gang i året. Alle skolene er
også med på å planlegge og gjennomføre julegudstjenestene for skolene. De fleste barnehagene deltar på
barnehagegudstjenestene før jul, og noen kommer på gudstjenesten før påske. 
Bydelen preges av et meget aktivt idrettslag, der svært mange barn og unge deltar i håndball og fotball, samt et
levende korpsmiljø.
Bydelen har to store arbeidsplasser, Aker Solutions og National Oilwell Varco.
Av de kristne organisasjonene er det Søndagsskolen og KFUK/M-speiderne som har arbeid i bydelen, begge tett
knytta til menighetens barnearbeid.
Menigheten har to kirker, gamle Randesund kirke fra 1864, og nye Søm kirke fra 2004. De fleste av
trosopplæringstiltakene er lagt til Søm kirke, men Misjonsdagen for 10-åringer og Tros for 11-åringer er lagt til
Randesund kirke. Menigheten har en stor stab og mange frivillige.

Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?

Randesund menighet har de siste årene arbeidet mye med innføring av trosopplæringstiltak i menigheten. I 2006 fikk
menigheten midler til et Trosopplæringsprosjekt for barn i alderen 5-10 år, samt ledertrening for fjorårs konfirmanter.
Ved innføring av Trosopplæring for alle økte overføringene fra staten fra ca kr 300.000 per år i prosjekttiden til kr
564.000. For disse midlene har vi ansatt menighetspedagog i 80 %. Stillingen er økt med 30 % fra prosjektperioden.
Menighetsrådet bruker innsamlede midler for å øke stillingen til en av organistene med 20 % til bruk i
Trosopplæringen. I tillegg til dette bruker menigheten innsamlede midler til å øke bemanningen til alt arbeide med
barn og unge. Dette gjelder for organist, diakon og kateket, til sammen 40 % stilling.
Våren 2012 nedsatte Menighetsrådet Trosopplæringsutvalg (TU) som har som mandat å lage plan og sørge for at
alle tiltak i planen blir gjennomført og evaluert. Utvalget har også mandat til å endre tiltak, avslutte tiltak og starte nye
tiltak. MR har en representant i TU. Referatene fra TU's møter sendes alle i MR.

Det er daglig leder som setter opp forslag til budsjett til MR. I forkant kan TU komme med forslag til endringer og nye
innkjøp.

Menigheten har mange ressurser i egne rekker, både i stab og blandt de frivillige.
Vi har en stor stab med 11 ansatte, til sammen nesten 9 årsverk. 
Staben består av sokneprest og kapellan, daglig leder, kantor og organist, 2 kirketjenere, menighetspedagog,
ungdomsarbeider, diakon og kateket. Alle i staben er i større eller mindre grad involvert i trosopplæringen.

Utfordringen i menighetens breddebaserte trosopplæringsarbeid er å samkjøre dette med det kontinuerlige arbeidet,
slik at det er naturlige overganger mellom de ulike arbeidsgrenene. Vi må arbeide for å styrke overgangen mellom
aldersbaserte lag og foreninger, og for å holde på deltakerne gjennom hele fasen. Særlige utfordringer er ”tweens”
fasen (10-13) og tiden etter konfirmasjonsalder.
Det diakonale aspektet er knytta til barn og unge som på en eller annen måte sliter og bærer med seg vanskelige
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erfaringer. De ulike frivillige medarbeidere krever også oppfølging, undervisning, veiledning. 

Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring

Barn og unges
medvirkning

Menigheten arbeider ut fra at barna ikke er morgendagens kirke, men dagens menighet
slik at de deltar som fullverdige menighetsmedlemmer. 
Vi legger vekt på at barn og unge skal få oppgaver etter sine evner og anlegg. Vi vil
legge til rette slik at de får øve og bli trygge på sine oppgaver. 
Barn og unge er med i planlegging og gjennomføring av gudstjenester,
trosopplæringstiltak og annet menighetsarbeid. 
I gudstjenester kan barna for eksempel ha som oppgave å bære inn og helle i
dåpsvannet, være tekstlesere, kollektører, fremføre drama/dans til tekster eller bære inn
skattekista til søndagsskolen. De kan også være medliturger og nattverdutdelere. 
Vi synes det er viktig at de som er ansvarlige for gudstjenesten ikke takker barna for
hjelpen, men for samarbeidet!

Vi oppfordrer ungdommer fra menigheten til å reise på ungdomstinget i bispedømmet.
De er også med i styret i ungdomsgruppa Enter. Ungdommer som går på lederkurset
Tøff har praksis i forskjellig trosopplæringsarbeid.

Hjemmet/familien

Hjemmet er den viktigste arena for barnets trosopplæring. Menigheten ønsker å
samarbeide med hjemmene om dette.
I dåpssamtalen oppmuntres og oppfordres foreldre og faddere til å ta ansvar for å gi
barna opplæring i den kristne tro.
I tiltak for de minste barna er foreldrene spesielt involvert ved at de følger barna til kirka,
og ved at de får materiell hjem som de kan bruke sammen med barna. Slikt materiell er:
Bilde med Vår Far, cd-er ved 2-års dåpsdag, 4 års-bok. Barna må blant annet følges til
babysang, småbarnssang og 4-års samlinger. 
For større barn blir foreldre involvert ved at de deltar i planlegging og gjennomføring av
ulike tiltak for barn og unge i trosopplæring, søndagsskole, barnekor og Enter. De fleste
trosopplæringstiltak er tilknyttet en gudstjeneste der hele familien blir invitert til å komme.
Det er også mye opp til foreldre å melde barna på til forskjellige tiltak i menigheten. 

Vi ønsker å legge til rette for evaluering av tiltakene slik at foreldre på den måten kan gi
tilbakemelding og påvirke menighetens tilbud.
Det er flere representanter fra foreldregruppa i trosopplæringsutvalget. 

Gudstjeneste

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Vi ønsker at alle generasjoner skal finne
sin plass der. Det gjøres ved å involvere og legge til rette for alle alderstrinn. 
Vi har gudstjeneste spesielt tilrettelagt for små barn 0-5 år 3 ganger i semesteret.
Familiegudstjeneste har vi en gang i måneden der barn fra forskjellige
trosopplæringstiltak deltar. I gudstjenestene deltar også konfirmanter og andre
menighetsmedlemmer. I gudstjenestene som ikke er spesielt tilrettelagt for barn, deltar
barna i starten for så å gå til søndagsskolen.

Oppfølging av frivillige
medarbeidere

Det er nødvendig med stor frivillig innsats for å kunne gjennomføre målet for
trosopplæringen med 315 timer undervisning for barn og unge i alderen 0-18 år. 
I trosopplæringsutvalget er det 4 frivillige medarbeidere. I tillegg er det mange frivillige
knyttet til de enkelte trosopplæringstiltakene.
Frivillige medarbeidere er en del av menighetens arbeid. I Randesund menighet skjer
frivilligheten på mange plan der både barn og unge, voksne og eldre er med og deltar.
Oppgavene spenner fra dåpsvertinner og kakebakere til direkte lederoppgaver.
Det er krevende å involvere barn og unge som ledere. De trenger mye oppfølging,
øvelse og påminnelser, men når vi får det til fungerer det kjempe bra.
De som er frivillige medarbeidere i gudstjenestene tar også ansvar for å veilede barn og
konfirmanter når de skal delta med noe i den samme gudstjenesten.

Det er en utfordring å alltid ha nok ledere. Vi har snakket om å bygge opp et
”frivillighetskartotek”, men foreløpig er det ikke kommet i stand.
Frivillige involveres i planlegging og gjennomføring av de enkelte tiltakene. De er også
med på å evaluere tiltakene i etterkant.
Hovedleder på de ulike tiltakene er ansvarlig for rekruttering og motivasjon av de frivillige.
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Tverrfaglig samarbeid

I vår stab er det mange ressurser. Vi har hatt flere samarbeidsmøter der vi har samtalt
om trosopplæringen og lagt planer for denne.
Vi har fordelt hovedansvar og medansvar for de forskjellige tiltakene. Alle i staben er
knyttet opp mot trosopplæringsarbeidet på en eller annen måte.
Menighetspedagog, prestene og kateket er ansvarlig for hver sine tiltak, men de
samarbeider også om gjennomføringen av mange av tiltakene.
Kirketjenerne får mer arbeid med å flytte bord og sette fram utstyr samt større arbeid
med renhold. Daglig leder holder orden på innbetalinger, fører regnskap og tar imot ulike
henvendelser.
Diakonen, ungdomsarbeideren og organistene er med på å planlegge og gjennomføre
flere tiltak.
Vi har stabsmøte hver uke der et av de faste innslagene er deling av informasjon. Vi har
også en post der vi tar opp hva som skjer i den kommende uke. Etter arrangementer og
trosopplæringstiltak har vi også et tilbakeblikk på neste stabsmøte.

Utfordringen er å finne tid til både planlegging, gjennomføring og evaluere der alle
involverte kan delta.

Samarbeid med b/u org

Menigheten samarbeider med noen barne- og ungdomsorganisasjoner. Konfirmantene
har samarbeid med Kirkens Nødhjelp. En gruppe konfirmanter er med i KRIK og deltar
på KonfAction i slutten av juni. Trosopplæringen for 1., 3., 4. og 5.trinn er innmeldt i
Søndagsskoleforbundet. Babysang og småbarnssang er med i Ung Kirkesang. Tros for
3.trinn og 4.trinn samarbeider med misjonsorganisasjonen der menigheten har
misjonsprosjekt.
Deler av det kontinuerlige barnearbeidet har samarbeid med Søndagsskolen,
KFUK/M-speider, Barnekorfestivalen med Skjærgårdsgospel.

Kommunikasjonsarbeid

Vi har laget en brosjyre over alt arbeid menigheten har for barn og unge i alderen 0-18
år. Den deles ut til alle som kommer til dåp, den legges ut på helsestasjonen og deles ut
til barna som er med på forskjellige tiltak i menigheten.

Vi sender ut brev med invitasjon til alle breddetiltak. Her kommuniseres det klart at
tiltakene er tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov. All påmelding skjer via
nettsiden vår. Ytterlig informasjon og kommunikasjon med deltakerne skjer via e-post,
telefon eller direkte ansikt til ansikt.
Vi annonserer i menighetsbladet, Kirkenytt, på nettsiden vår, randesund.no og på
Facebook. På nettsiden ligger det også ute informasjon om de fleste tiltak med bilder fra
samlingene.

De fleste tiltak innen trosopplæringen har sin egen logo. Den har vi med på all
informasjon som sendes ut i forbindelse med det enkelte tiltak. Disse logoene er hentet
fra storstavalt.no.

Inkludering og
tilrettelegging 

Menigheten ønsker å tilrettelegge for at alle kan delta i trosopplæringstiltakene uansett
funksjonsnivå, fysisk, økonomisk og sosialt.
Vi gjør dette ved å informere om det i invitasjoner, ved å skaffe ekstra frivillige om noen
trenger det og ved å gi tilrettelagte tilbud som for eksempel egne undervisningstimer og
gudstjeneste for konfirmanter som trenger det.
Menighetene i Kristiansand Domprosti har samarbeid om en klubb (Alf-klubb) som er
spesielt tilrettelagt for barn og unge med fungsjonshemming, i alderen 10-18 år.
Kirkens Ungdomsprosjekt, KUP, tilbyr også tilrettelagt undervisning for ungdom med
tilpasningsproblemer.
Vi tar gjerne i mot barn og unge fra andre kulturer. For tiden er det helst på baby- og
småbarnssang at vi har et flerkulturelt miljø.
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Diakoni

Diakonitanken må gjennomsyre alt arbeidet vårt. Vi ønsker at barn og unge og foreldre
skal oppleve å bli sett når de kommer til Trosopplæringen.
Diakonen deltar på flere av tiltakene som Tros for 1., 3. og 4. trinn og deler av
konfirmantundervisningen. I undervisningen har diakonen et særlig ansvar for temaer
knyttet til diakoni, sorg, miljø og rettferd. Diakonen er ellers med i miljøet for å bli kjent
med barna og de unge og for å kunne være en ekstra støtte for dem som trenger det.

Diakonen har ansvar for å koordinere den daglige bønnetjenesten i menigheten.
Tjenesten er en viktig støttespiller for alt vi gjør i Trosopplæringen.

Musikk og kultur

Musikk og annen kulturvirksomhet gir gode muligheter for å formidle både kirkens tro og
kristen tro i praksis til barn og unge. I trosopplæringen legger vi vekt på at barna og de
unge skal bli kjent med ulike salmer og sanger. Vi har utarbeidet en salme-/sangliste
som vi ønsker å bruke i trosopplæringen. Sang og musikk vil være med i så å si alle
tiltak. Kantor og organist er med på flere av tiltakene i trosopplæringen som
Tårnagenthelg, LysVåken, Tros og deler av konfirmantundervisningen.

I forbindelse med deltakelse på gudstjenester deltar barna med sang, dans og/eller
drama.
Søm kirke har billedkunst innfor ulike uttrykksformer: glassmalerier, skulptur og bilder.
Dette bruker vi i trosopplæringen ved å knytte sammen bibelfortellinger og kunstuttrykk.
Barna på Tros for 1.trinn utfordres til å lage sine egne kunstuttrykk som glassmaleri og
skulptur. Tros for 5.trinn lager malerier. Barnas kunst blir utstilt i kirken til berikelse for
menigheten.
I trosopplæringen for 5.trinn er mange av temaene knyttet til gamle dager og tradisjon.
Randesund kirke er en gammel kirke som gir en flott ramme om disse samlingene.

SALMER I TROSOPPLÆRINGEN.docx

Misjon

Misjon innebærer å dele evangeliet, dele vår tro og dele av vår overflod. Det er viktig at
barn og unge får oppleve at de kan være med å bidra, som ved bønn for
misjonsprosjektet på gudstjenestene, bruktsalg og kafé på Balubadagen til inntekt for
prosjektet. Konfirmantene deltar på Kirkens Nødhjelpsaksjonen.

Misjon og rettferdighet/menneskeverd/forvalteransvaret er sider av samme sak. Dette
ønsker vi skal være tema i flere sammenhenger som Tros for 3.trinn, Konfirmanter og
Familiegudstjenester.
I tillegg til å dele våre egen tro, innebærer misjon også å lytte og lære om andres tro og
kultur. Derfor vil kunnskap om kultur og kirken i landet vi har misjonsprosjekt være viktig.
Dette er tema på misjonsdagen for 4.trinn og i undervisningen for konfirmantene. 
Det er også viktig å formidle at vi som menighet blir bedt for av de som er gjenstand for
våre bønner og hjelp. Omsorgen går begge veier.
Menigheten har misjonsavtale med SMM (samarbeid menighet og misjon). Høsten 2013
starter vi opp med et nytt misjonsprosjekt. Menighetsrådet har vedtatt et nytt prosjekt for
Misjonsalliansen i Sør-Amerika.
Barne- og ungdomsgruppene vil bli presentert for menighetens nye misjonsprosjekt.

Alder Navn på tiltak Omfang i samvær Omfang i timer

0 - 0 Dåpssamtale 1 1

0 - 1 Babysang 25 50

1 - 3 Småbarnssang 25 50

2 - 2 2-års bok. Sang- og fortellingsstund. 3 6

4 - 4 Fireårsbok 3 6

4 - 12 Vennefest 2 6

6 - 6 Tros 6 år 8 16

6 - 6 Treff ved skolestart. Oppstart juni 2014 1 2

7 - 9 Tårnagenthelg 4 20
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8 - 8 Tros 8 år 6 12

9 - 9 Lemurdag/Huledag 1 7

10 - 10 Tros 10 år 9 18

11 - 11 Lys våken 1 15

13 - 15 Ungdomsklubben Enter 20 60

14 - 15 Konfirmantundervisning 29 62

15 - 17 Tøff 18 60

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 0

Planlagt: Totalt antall tiltak: 16
Totalt antall timer: 391

Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 13
Totalt antall timer: 329

Gjennomført 2012:
Totalt antall tiltak: 12
Totalt antall timer: 317

Gjennomført 2013:
Totalt antall tiltak: 14
Totalt antall timer: 329

Gjennomført 2014:
Totalt antall tiltak: 15
Totalt antall timer: 331

Type tiltak: Dåpssamtale

Mål

Gi informasjon og kunnskap om dåpens innhold og forpliktelser.
Gi foreldrene frimodighet og hjelp til å være trosopplærere for sine barn.
Informere om materiell som kan brukes i trosopplæringen og om menighetens
trosopplæringstilbud.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Verdien av å skape trygge rammer for barna.
Gud og menighetens fellesskap står også
sammen med foreldrene med ønske og vilje om
å gjøre det beste for barna.

Kirkens tro og tradisjon Grunnlaget for dåp: Matt 28,18-20
Jesus og barna: Mark 10,13-16
Kort om gudstjenesten, liturgien og salmene.
Samtale om tradisjoner i familien og kirken
omkring dåp. F.eks.: Korstegning, dåpskjolen,
dåpsgave, dåpslys.

Tiltak i en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alderen 0-18 år

Dåpssamtale 
Alder: 0 - 0 (1 Samvær, tilsammen 1 timer)

 Side 5 av 16 - Plan for trosopplæring i RANDESUND MENIGHET - Lokal plan 



Kristen tro i praksis Gi foreldrene konkret hjelp til å be kveldsbønn
ved å dele ut kort med Fader Vår. Samtale om
bordbønn, synge kristne sanger, markering av
høytider og dåpsdag.
Samtale om hjelpen og støtten er kan få i
menighetens trosopplæring.

Arbeidsmåter
Fellessamling med de foreldre som skal ha dåp søndag.
Samtale og informasjon. Det deles ut en kunstkort med engel og Fader Vår.
Informasjon trosopplæringen i menigheten, invitasjon til babysang og barnegudstjenester.

Ansvarlig Sogneprest og kapellan

Kommentar: Medansvarlig: Frivillige dåpsvertinner

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål

Bygge nettverk mellom småbarnsforeldrene og mellom den enkelte og kirken. Gi foreldrene
opplevelsen av å høre til i kirken, sammen med barna.
Videreutvikle kontakten som ble opprettet ved dåpen.
Å hjelpe foreldrene til synge kristne sanger for barna. Motivere til trosopplæring i hjemmet.
Være med på å gi gode kvalitetsstunder mellom forelder og barn.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Styrking og/eller bekreftelse på å være en god nok
trosformidler til eget barn.
Gi mot til å våge å synge for barnet sitt. 
Skape tilhørighet til kirken, gi erfaring av trygghet og
omsorg.

Kirkens tro og tradisjon Oppfølging av dåpen. Matt 28,18-20
Skapelsesteologi, skapt i Guds bilde: 1.Mos 1 
Høytidene jul og påske med vekt på oppstandelsen:
Luk 2,1-20 og Matt 28,1-10. 
Velsignelsen: 4.Mos 6,24-26.

Kristen tro i praksis Kveldsbønn, sang, lek.

Arbeidsmåter Sang, rytmeinstrumenter. Kafe

Ansvarlig Kapellan, innleid leder, kirketjener, frivillige

Kommentar: Deltakerbetaling kr. 30 pr. gang.

Vedlegg 1: Sanger til Babysang høsten 20111.doc

Vedlegg 2: brev til dåpsfolk juni 2011.doc

Vedlegg 3: babysang 2011 10 påske.xls

Vedlegg 4: Babysang 6 advent 2011.xls

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål Hjelpe foreldre til å synge kristne sanger til barna. Tilby et sosialt treffsted for småbarnsforeldre.
Oppmuntre foreldre til å markere høytider, til å bruke kveldsbønn og bordbønn. Bli kjent i kirken.

Babysang 
Alder: 0 - 1 (25 Samvær, tilsammen 50 timer)

Småbarnssang 
Alder: 1 - 3 (25 Samvær, tilsammen 50 timer)
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Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring å kjenne tilhørighet til kirken. Være med å bygge et
godt selvbilde hos barna. Gi foreldre trygghet til å
formidle tro.

Kirkens tro og tradisjon Skapelsesteologi. Høytidene jul og påske.
Velsignelsen.

Kristen tro i praksis Aftenbønn. Sang. Lystenning.

Arbeidsmåter Sang og rytmeinstrumenter/musikk. lek. kafe.

Ansvarlig kapellan, innleid leder, kirketjener, frivillige

Kommentar: deltakerbet. kr 30,- pr gang

Vedlegg 1: Babysang brosjyre 2011 høst2.doc

Vedlegg 2: vikar april 2011.xls

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål
Videreføring av Småbarnssang.
Gi trygghet, noen passer på!
Gi foreldrene hjelp til trosopplæring i hjemmet.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Du er verdifull! Du hører til sammen med
Jesus.

Kirkens tro og tradisjon Sauen som ble funnet: Luk 15,1-7. Salme 23.
Jesus stiller stormen: Mark 4,35-41.

Kristen tro i praksis Arbeide med innføring av vaner der
bibelfortelling, sang og bønn har en naturlig
plass.

Arbeidsmåter Utdeling av 2-års bok. Synge sangene i boka, lese og leke bibelfortellingene.

Ansvarlig Kapellan, organist, kateket.

Kommentar:
Alle barna som blir 2 år i høstsemesteret inviteres til 3 samlinger på høsten. De som fyller på
våren inviteres til det samme i vårsemesteret.
Oppstart høst 2013.

Type tiltak: Utdeling av 4-årsbok

Mål Bli trygg i kirken. Gi kjennskap til kirken og gudstjenesten.Gi foreldrene et redskap til å formidle
bibelhistorier, kristen tro og verdier.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Formidle bibelfortellinger der Jesus viser omsorg for
alle. Vennskap, vi har en venn, Jesus, som alltid er
der for oss.

Kirkens tro og tradisjon Gudstjeneste. Samtale/undervisning om dåp. Matt
28,16-20.
Jesus og barna: Mark 10,13-16.
Sakkeus: Luk 19,1-10.
sauen som ble funnet: Luk 15,1-7

2-års bok. Sang- og fortellingsstund. 
Alder: 2 - 2 (3 Samvær, tilsammen 6 timer)

Fireårsbok 
Alder: 4 - 4 (3 Samvær, tilsammen 6 timer)
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Kristen tro i praksis Deltakelse på gudstjeneste.
Aftenbønn: Kjære Gud, jeg har det godt. 
Barnesanger: Hvem har skapt alle blomstene? Måne
og sol. Jeg er trygg hos deg.

Arbeidsmåter Barna får sin egen kirkebok i en gudstjeneste. I tillegg blir de invitert til to samlinger i kirka.

Ansvarlig Ansvarlig: Kateket

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål
Ha en fest med utkledning og mye moro!
Fokusere på vennskap og samhold.
Være et alternativ til halloween.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Vennskap handler også om forpliktelser:
omsorg for hverandre, be om tilgivelse og gi
tilgivelse.

Kirkens tro og tradisjon Den gyldne regel: Matt 7,12.
Sakkeus: Luk 19,1-10

Kristen tro i praksis Vennskap.
Tilgivelse.

Arbeidsmåter Utkledning. Lek og moro.

Ansvarlig Ansvarlig: Kateket.

Kommentar:
Arrangementet er felles med mange av menighetene i byen, både fra frimenighetene og Den
norske kirke. Invitasjon sendes ut til alle på 4.trinn, der vi informerer om at de også kan delta
neste år.

Type tiltak: Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer

Mål
Gi barna kjennskap til hvem Jesus er.
La dem bli kjent i kirka.
La dem få utfolde seg gjennom kunstarbeid.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Barnet opplever seg sett og hørt og kjenne seg trygg i kirka.
Lære bibelfortellinger og få mulighet til å reflektere og undre
seg over disse. 
Barna får være kreative gjennom kunstarbeid.

Kirkens tro og tradisjon Lære om Jesus og om Gud som skaper 1.Mos.1, "Jeg er
livets brød" Joh.6,1-16, "Jeg er den gode hyrde" Luk.15,1-7,
"Jeg er oppstandelsen og livet" Joh.20,1-14, "Jeg er verdens
lys" Joh. 8,12, Thommas tvileren Joh.20,24-29, Jesus og
barna Mark.10,13-16,
Lære 6-tegnsbønnen

Kristen tro i praksis Be bønner og bruker bønneperler 
Synge kristne sanger 
Velsignelse
Deltar i gudstjeneste
Har karnevalsfest

Vennefest 
Alder: 4 - 12 (2 Samvær, tilsammen 6 timer)

Tros 6 år 
Alder: 6 - 6 (8 Samvær, tilsammen 16 timer)
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Arbeidsmåter
Samlingene starter med et måltid. Vi har formidling av bibelfortellinger gjennom drama, muntlig
fortelling, bruk av bilder og gjennom sang og musikk. Barna lager glassmaleri, bilder i leire, de
baker, maler og lager bilde med skrapbooking.

Ansvarlig Menighetspedagog. Medansvarlig:Kateket/kapellan/sogneprest/diakon og organist + frivillige

Kommentar: Deltakerbetaling kr. 100 Samlinger mellom jul og påske.

Vedlegg 1: Brosjyre 6 år. s. 1og2.doc

Type tiltak: Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer

Mål La barna få oppleve at gleden og forventningen av det å begynne på skolen kan feires i kirken.
Knytte kontakt med Søndagsskolen.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Ta vare på hverandre. Være venner med alle. Vi
kan få hjelp av voksne og av Jesus.

Kirkens tro og tradisjon Bibelfortelling: Pinse Apg. 1,4-11 og 2,1-41

Kristen tro i praksis Bønnevandring. Jesus er sammen med oss ved
sin Hellige Ånd.

Arbeidsmåter

Vi har foreløpig bare laget en programskisse.
- barna kommer med ransel på ryggen, 
- samling i kirken
- 6-åringene får utdelt "Min kirkebok 6"
- barna og foreldre inviteres til middag i forkant av samlingen

Ansvarlig Trosopplærer

Type tiltak: Tårnagent-helg

Mål
Bli kjent med kirken og kirkens symboler. La barna kjenne seg hjemme i kirka.
Formidle at Gud har et oppdrag til oss: vi skal hjelpe hverandre, være en god venn, leve som
Guds barn. Formidle at Gud har lovet å være sammen med oss.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Vi setter alle spor. Ha personer fra Bibelen som
forbilde slik at vi kan sette gode spor. Abraham,
Josef og Moses fikk oppdrag fra Gud. Gud
lovet å gå med dem. Det samme løftet har han
gitt til oss.

Kirkens tro og tradisjon Gudstjeneste. Symboler i kirkerommet.
Abraham: 1.Mos 12,1-3; 15,1-6; 18,1-15; 
Josef: 1.Mos 37,1-36; 39,1-45,28
Moses: 2.Mos 2,1-10; 2,23-3,15; 4,10-16; 6,
28-15,27; 19,20 og 20,1-20.

Kristen tro i praksis Formidle trygghet og omsorg i kirken, i Guds
nærhet. 
Være medliturger i gudstjenesten.
Barna er delt opp i smågrupper som må
samarbeide og holde sammen for å løse
oppgavene. Vi håper at dette kan være en
smak av fellesskapet i menigheten.
Synge sanger og bruke bønn.

Treff ved skolestart. Oppstart juni 2014 
Alder: 6 - 6 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)

Tårnagenthelg 
Alder: 7 - 9 (4 Samvær, tilsammen 20 timer)
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Arbeidsmåter

Det meste av helgen tilbringer barna i en gruppe med 8-10 barn, en voksen leder og en ung
hjelpeleder. Noen samlinger er for alle, andre samlinger skjer i gruppa. 
Labyrint som ender opp med at man får utdelt agentbevis.
Vandring opp i kirketårnet med innlagte agentoppdrag/oppgaver/rebus underveis. 
Bibelfortellinger der vi lærer om Moses/Abraham/Josef. Øving til og gjennomføring av innslag i
gudstjenesten.

Ansvarlig Ansvarlig: Kateket. Preste og organist som har søndagens gudstjeneste er med som ledere i
helgen. Det samme er menighetspedagog og mange frivillige voksne og ungdommer.

Kommentar:

Alle i aldersgruppen blir invitert gjennom menighetsblad og flygesedler. 2.trinn får invitasjon i
posten.I brevet skriver vi at de også kan delta neste år.
Alle barn på 2. og 3.trinn får være med på helgen. Barn på 4. trinn kan være med dersom vi har
ledige plasser. Vi synes derfor det er viktig at personen som de møter fra Bibelen varierer for
hvert år. Vi rullerer mellom Abraham, Josef og Moses. Fortellingene deres og oppdragene deres
er ulike, men overføringen til oss og vår tid lar vi være den samme.
Vi har snakket om å bytte ut Abraham med en av kvinnene i GT, men har ikke bestemt noe.
Aktuelle kvinner er dronning Esther eller Miriam.

Vedlegg 1: Program 2013u.docx

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål

• Gi barna kjennskap til Gud som skaper.
• Vise barna at Gud har omsorg for skaperverket.
• Vise at vi mennesker har forvaltningsansvar for skaperverket.
• Vise at alle mennesker er verdifulle for Gud.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Glede over skaperverket og vårt ansvar for å
forvalte det.
Vennskap og relasjoner.

Kirkens tro og tradisjon Skapelsen 1.Mos.1, 1-31 og 2,1-3
Salme 8.
Den lille bibel Joh. 3.16
Fadervår Matt. 6,6-13
Velsignelsessang.

Kristen tro i praksis Be bønner og synge sanger
Arbeide og gi penger til andre som trenger det,
misjon.
Deltakelse i gudstjenesten.

Arbeidsmåter Vi formidler gjennom fortelling, lek, drama, ved å utforske naturen og ut og plukke søppel.
Vi har barnas bruktmarked på Balubadagen som er en stor aktivitetsdag for hele familien.

Ansvarlig Menighetspedagog. Medansvarlig:Kateket/kapellan/sogneprest/diakon og organist + frivillige

Kommentar: Deltakerbetaling kr.100
Samlingene kommer etter påske.

Vedlegg 1: Brosjyre 8-9 år 10.doc

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål Å fortelle barna om misjon og bevisstgjøre de om at vi alle kan fortelle om Jesus til andre.

Tros 8 år 
Alder: 8 - 8 (6 Samvær, tilsammen 12 timer)

Lemurdag/Huledag 
Alder: 9 - 9 (1 Samvær, tilsammen 7 timer)
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Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Erfare det å være en del av et felleskap.
Se seg selv som en som kan dele tro med andre.

Kirkens tro og tradisjon Misjonsbefalingen. Matt. 28,16-20
Daniel i løvehulen. Daniels bok.

Kristen tro i praksis Synge og danse til kristne sanger.
Høre formidling og se dramastykke.
Velsignelse.
Synge bordvers.

Arbeidsmåter Vi formidler bibelfortellingen ute i en hule ved siden av kirka. Måltids felleskap.
Formingsaktiviteter og samtalegrupper.

Ansvarlig Menighetspedagog. Medansvarlig: diakon +frivillige

Kommentar: Deltakerbetaling kr 100,-
Vi bruker en dag da foreldre er på arbeid og barna har fri.

Vedlegg 1: DSC_0521.JPG

Vedlegg 2: Lemurdag 2012 004.jpg

Type tiltak: Annet Tiltak

Mål

Vi vil at barna skal:
• bli kjent med egne kirker
• lærer om og gjøre erfaringer med gamle skikker og tradisjoner rundt kirkegang, dåp, bryllup og
gravferd
• lære om Guds uforanderlighet
• lære fadervår og en velsignelse
• være med og planlegge og gjennomføre en gudstjeneste.
Bli kjent med bibelens oppbygging, lære å slå opp og finne frem.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Reflektere over sitt eget liv i lys av tidligere
tradisjoner og riter.

Kirkens tro og tradisjon Bibelen Guds ord.
Den store bibelfortellingen.
Tradisjoner rundt dåp, gravferd, bryllup,
kirkegang.
Fadervår Matt. 6,6-13
Jesus som 12-åring i tempelet. Luk. 2,41-52
Dåpsbefaling Matt.28,16-20

Kristen tro i praksis Lese bibeltekster i Nytestamentet som barna får
utdelt.
Synge kristne sanger.
Deltakelse i gudstjeneste
Tegner korstegn og tenner lys.

Arbeidsmåter
Vi går gamle kirkeveier, ser på forskjelen på den gamle og den nye kirka og forleller hvordan ting
ble gjort i gamle dager. Vi har rolleryllup, har skattejakt i kirka og går til topps i kirketårnet. Vi
spikker kors i tre og vi maler bilder.

Ansvarlig Menighetspedagog. Medansvarlig:kapelan/sogneperst og organist + frivillige

Kommentar: Deltakerbetaling kr.100
Samlingene er om høsten.

Vedlegg 1: Tros 10 år, På kirkesti 2010 021.jpg

Tros 10 år 
Alder: 10 - 10 (9 Samvær, tilsammen 18 timer)
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Vedlegg 2: Brosjyre 10 år 12.doc

Type tiltak: LysVåken

Mål

Gi en opplevelse av at vi er i Guds nærhet dag og natt. I undervisningen legger vi vekt på at Gud
er en man kan stole på, han holder det han lover.
Bygge opp forventning mot høytiden.
Gi en sterkere tilhørighet til kirken.
Vennskap.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Gud er alltid nær meg. Gud holder det han lover.
Betydning av vennskap og nærhet der vi ligger
side om side i kirkerommet.

Kirkens tro og tradisjon Gud fortalte gjennom profetene om Jesu
komme. Jes 7,14; 9,6.
Bibelen forteller om det som var og det som
skal komme, Guds løfter til oss.
Forbereder innslag i gudstjenesten, drama/sang
over dagens tekst: Matt 21,1-17 eller Luk
4,16-22a.

Kristen tro i praksis Vi deltar som medliturger i gudstjenesten. Vi
deltar med sang og/eller drama som passer
med søndagens tekst. 
Bordbønn. Aftenbønn. Adventsanger.

Arbeidsmåter

Nyttårsfest, overnatting i kirka og deltakelse på gudstjeneste.
Etter festmiddagen har vi en kveldsvandring eller lysvandring med avslutning ved bålplassen.
Her "oppsummerer" vi dagen og avslutter med kakao og vafler stekt på bålet. Ved dårlig vær er
det vandring inne i kirken med påfølgende kakao og snacks.

Ansvarlig Kateket, prest, organist, menighetspedagog og frivillige er med på hele eller deler av
arrangementet..

Kommentar: Like etter gudstjenesten er det stort juleverksted i underetasjen i kirken. Mange av barna fra
LysVåken deltar på det.

Vedlegg 1: Program 2012 LysVåken u.doc

Mål

Motto: Jesus i hverdagen. 
Enter skal være et inkluderende sted der ungdom får høre om Jesus, og et sted som formidler
kristne verdier. Det skal være et trygt fellesskap.
Få ungdommene til å starte i Ungdomsklubben Enter før konfirmanttiden, og få dem til å fortsette
minst et år etter konfirmanttiden.

Tema/innhold Kirkens tro og tradisjon Plan for samlingene vil bli utarbeidet våren 2014.

Arbeidsmåter Samlinger med lovsang og andakt. Ungdomsklubben har eget lovssangband og lovssanggruppe.
Sosiale økter med café, turneringer, quiz, film, samtale ...

Ansvarlig Ungdomsarbeider

Lys våken 
Alder: 11 - 11 (1 Samvær, tilsammen 15 timer)

Ungdomsklubben Enter 
Alder: 13 - 15 (20 Samvær, tilsammen 60 timer)
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Kommentar:

Vi vil sende ut et brev til alle i det de starter på ungdomsskolen og invitere dem til
ungdomsgruppen Enter. Vi vil også invitere konfirmantene spesielt til å delta på Enter i året etter
konfirmanttiden. Det vil bli registrert et gj.snittlig fremmøte.
Oppstart høst 2014
Våren 2014 vil vi utarbeide en plan for temaer som skal brukes på samværene.

Type tiltak: Konfirmasjon

Mål Vekke og styrke kristen tro. Gi kjennskap til den treenige Gud. Formidle Guds omsorg for alle.
Gi opplevelse av tilhørighet til Gud, troen, kirken.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Prøve å styrke en kristen identitet. Være med på å
bygge opp et godt og sundt selvbilde.
Styrke troen på at Gud alltid er der for dem; han hører
når du ber, han er der når du trenger en venn, han tilgir
og gir en ny start til den som ber han om det.
Gi hjelp til etisk refleksjon rundt temaene: rett og galt,
rusmidler, sex og samliv, forbruk og rettferd. 
Gi hjelp til å holde fast på det kristne håp i møte med
sorg og død.

Kirkens tro og tradisjon Undervise i deler av kirkens lære: 
Bibelen: Joh 3,16;
Bønn: Fader Vår, Matt 6,6-13
Sakramentene: dåp og nattverd. Matt 28,16-20; Matt
26,17-29
Etikk: budene, det dobbelte kjærlighetsbud, velge rett.
2.Mos 20,1-20; Matt 22,37-40; Matt 7,12.
Misjon: Luk 24,44-49
Jul, Gud ble menneske: Luk 2,1-20
Hvem er Jesus? En som hjelper den som trenger
det:Luk 5,17-26(Den lamme mannen). En som
tilgir:Joh 21(Jesus møter Peter etter oppstandelsen). 
Påske: Matt 26,1-28,10
Pinse: Apg 2,1-13
Forbruk og rettferd: 1.Mos 1,1-28 
Trosbekjennelsen.
Vi har ansvar for hverandre: Fasteaksjonen Matt 25,40

Kristen tro i praksis Kjennskap til og deltakelse i gudstjenesten.Være
medliturger. 
Lære om bibel og bønn og lære å bruke bibel og bønn.
Sakramentene; vi oppfordrer alle som ønsker å være
kristne til å gå til nattverd.
Ansvar for hverandre: KN-aksjonen, Misjon
Det forventes at alle konfirmantene som er i stand til
det, lærer Fader Vår, Trosbekjennelsen, budene og
noen bibelvers utenat. Se vedlegg 1

Arbeidsmåter

Konfirmantene er delt i undervisningsgrupper på 15-20 konfirmanter. Grupper som møter på
samme tidspunkt har noe felles undervisning og noe i gruppene. 
Arbeidsmåter i gruppene: Undervisning. Samtale. Film. Quiz. Formingsaktiviteter. Besøk: Besøk
fra begravelsesbyrå, besøk av mennesker som har opplevd sorg i nære relasjoner, besøk fra KN.
Gudstjenester: Hver konfirmantgruppe deltar på en gudstjeneste som medliturger, med
sanginnslag og/eller dramainnslag. 
Kick-off:Leker, dans, quiz, sosialt samvær.
Helge-tur: sosialt samvær, film, forberede samtalegudstjenesten; korverksted, drama- og/eller
dansegruppe og/eller formingsgruppe. 
Leir: KRIK-leir.
Alle konfirmantene har 15 minutter samtale med konfirmantlærer på slutten av konf.tiden.
Samtalen er om livet og troen. De blir da hørt i det de skal kunne utenat.

Konfirmantundervisning 
Alder: 14 - 15 (29 Samvær, tilsammen 62 timer)
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Ansvarlig Ansvarlig: Kateket og prester. Organistene og diakonen er også med i deler av undervisningen.
Ungdomsarbeideren er med på Kick-off og tur.

Kommentar: Menigheten har to undervisningsopplegg. Et med undervisning annenhver uke fra høst til vår med
en helge-tur. Et annet med mindre undervisning i løpet av vinteren og deltakelse på KonfAction.

Vedlegg 1: bibelvers.doc

Vedlegg 2: Konfirmant innmeldingsinfo 2012-13.doc

Type tiltak: Breddetiltak året etter konfirmasjon

Mål
Gi ungdom bibelkunnskap, opplæring i kommunikasjon og ledelse og erfaring i å formidle og
lede. 
Gi inspirasjon til egne valg.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring Det myndige menneske.
Se seg selv som elsket av Gud. 
Å se seg selv som en leder i Guds rike.

Kirkens tro og tradisjon Bibelstoff: Den Hellige Ånd Joh 14, 16-18 og
1.kor 12. Åndens frukt Gal 5,16-26
Bønn Matt 18, 19, salme 71. Nattverd 1. kor
1123B-26. Frelse Ef.2,1-10 Fellesskap Joh
17,21. Vekst Kol.2,6-15 Tjeneste 1. kor.12
Evangelisering Apgj.1,8 og Matt 28, 18-20,
Velsignelse (fra 400-tallet)

Kristen tro i praksis Deltagelse i gudstjeneste og barne og
ungdomsarbeid.

Arbeidsmåter Formidling av ledelseteorier og bibelstoff, aktiviteter knyttet opp mot temaene.

Ansvarlig Menighetapedagog, kateket, sogneprest og ungdomsarbeider

Kommentar: Vi har en overnattingstur og praksis i tillegg til undervisningsdagene.

Vedlegg 1: Kursbevis 12.doc

Mål Samling i menigheten på tvers av generasjoner. Gi kjennskap til julefortellingen gjennom andakt
og sang.

Ansvarlig Kateket

Mål Gi inspirasjon og hjelp til trosopplæring i hjemmet. En påminnelse om at det er tid for å markere
dåpsdagen. Invitere til Barnegudstjenestene.

Tøff 
Alder: 15 - 17 (18 Samvær, tilsammen 60 timer)

Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner

Juletrefest 
Alder: 0 - 13 

Hilsener på dåpsdag 
Alder: 1 - 3 
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Ansvarlig Kateket og frivillig.

Mål
Å la de minste barna få gode erfaringer i kirkerommet gjennom sang, formidling og deltakelse.
Relasjonsbygging. Motivere foreldre til trosopplæring i hjemmet. Lytte til bibelfortellinger. Bli kjent
med kristen praksis.

Ansvarlig Kapellan, organist, kirketjener, frivillige

Mål Formidle Jesus til barna.

Ansvarlig Frivillige

Mål Vise at alle mennesker er verdifulle for Gud. Gi barna en opplevelse av at de kan hjelpe andre.
Fellesskap i menigheten på tvers av barnegruppene.

Ansvarlig Menighetspedagog

Mål Bygge menighet på tvers av aldersgrensene. Lage ting som bevisstgjør oss på den kristne
julefeiring.

Ansvarlig Diakon

Mål Lære barna sanger med kristent innhold. La barna oppleve sangglede og sosialt sammhold i
menigheten.

Ansvarlig Organist Reidar Skaaland og frivillig Elin W. Andersen

Mål La gutter få utfordringer med snekkring og aktiviteter i et trygt og positivt miljø der de kristne
verdier og fortellinger er med å prege felleskapet og skape tilhørighet til menigheten.

Ansvarlig Frivillig

Barnegudstjenester 
Alder: 2 - 6 

Søndagsskole 
Alder: 3 - 13 

Baluba-dagen 
Alder: 3 - 13 

Juleverksted 
Alder: 3 - 13 

Raba koret 
Alder: 4 - 12 

Guttis 
Alder: 6 - 10 

Midi-klubb 
Alder: 10 - 13 
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Mål Skape et godt felleskap mellom jenter og gutter i menigheten der en formiddler Jesus i ord og
handling.

Ansvarlig Frivillige

Mål Motto: Jesus i hverdagen. Enter skal være et inkluderende sted der ungdommene får høre om
Jesus og som formidler kristne verdier. det skal være et trygt felleskap både åndelig og sosialt.

Ansvarlig Ungdomsarbeider

Mål Å formidle kristen tro og holdninger i en sosial sammenheng.

Ansvarlig Ungdomsarbeider

Utskriftsvennlig versjon (pdf) 

Enter ungdomsklubb 
Alder: 13 - 18 

Ungdomsleir i vinterferien eller sommer ferien 
Alder: 14 - 18 
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