Lokal plan: Glimt av himmel
Sokn
Vågsbygd menighet
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
Vågsbygd menighet ønsker en trosopplæring der barn og unge oppdager en tilhørighet og nærhet til Gud
gjennom gode fellesskap. Alle er skapt til fellesskap med Gud og vi ønsker å inkludere alle i kirken vår. Barn og
unge som kommer til Vågsbygd menighet skal utfordres til å ta ansvar for andre og verden vi lever i og de skal få
hjelp til å definere seg innenfor det kristne fellesskapet. Vi ser på foreldrene som en viktig ressurs, og ønsker
sammen med dem å lære barn og unge om Gud og Bibelen, samt oppleve gode samspill, nærhet og livsmestring.
Grunnlag og særpreg
Vågsbygd er en stor bydel med 12 000 innbyggere, men kun 7500 medlemmer i Den Norske Kirke, noe som blant
annet har sammenheng med store innvandrermiljøer og mange medlemmer i frimenigheter.
Soknet er et etablert område med stor aldersspredning. Siden de fleste utdanningsinstitusjoner ligger på andre
siden av byen har vi få studenter, men ellers er alle aldersgrupper godt representert.
Selv om kirka ligger sentralt plassert er det lang avstand til ytterkantene av soknet. Likevel ønsker vi å bruke
kirken som arena for de fleste aktiviteter knyttet til trosopplæringen. Der vi ser at det er tjenlig kan vi flytte
arrangementer ut av bygget.
Vi har en arbeidskirke, bygd på 60- tallet, med et nyoppusset og svært fleksibelt kirkerom som fungerer godt til
både gudstjenesteliv, konserter og andre typer arrangementer. I tillegg inneholder kirken mange ulike rom av
varierende størrelse og funksjon.
I Vågsbygd er det mange ulike aktivitetstilbud, store idrettslag og tilbud fra frikirkelige menigheter. Vi er positive til
å samarbeide med disse.
Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
I arbeidet med planen har vi hatt en arbeidsgruppe som har jobbet mye sammen. Gruppen har hatt ukentlige
møter, der vi diskuterte både de store linjene i planen og enkelttiltak. Kapellan, daglig leder, kateket, barne- og
ungdomsarbeider og menighetspedagog har alle vært med i denne gruppen. I tillegg har sektorleder for
barnearbeidet og sektorleder for ungdomsarbeidet vært med når de har mulighet og vi har sett at det er
nødvendig. Underveis i planarbeidet blir planen gått gjennom av menighetsrådet, og når den er ferdigskrvet blir
den levert til menighetsrådet for endelig vurdering og godkjenning.
Når vi blir ferdige med planen ser vi at arbeidsgruppen ikke vil ha behov for ukentlige møter, men det er likevel
nyttig å møtes jevnlig for å diskutere nye tiltak, evaluere gamle, se hva som må forandres og snakke om
trosopplæringsarbeidet. Vi vil ha med de samme som satt i gruppen under planarbeidet på disse møtene.
Trosopplæringsplanen er stor og omfattende. Vi har ikke nok stillinger til å dekke arbeidet, og er i stor grad
avhengige av frivillig innsats for å nå våre mål. Vi ønsker at hvert tiltak skal ha et team av frivillige medarbedere
som er ansvarliggjort og har oversikt over akkurat det tiltaket. Denne modellen har vi allerede i det kontinuerlige
arbeidet vårt, som ulike kor, speider og foreninger, men nå ønsker vi at enkeltiltak skal fungere etter samme
modellen. Det er staben i menigheten som har ansvar for å følge opp disse gruppene og etterse at tiltakene blir
gjennomført.
Økonomien er i trosopplæringen ligger under resten av regsnskapet for menigheten. Det er daglig leder som
sammen med menighetspedagog setter opp budsjett og går gjennom regnskapet. Budsjettet må godkjennes av
menighetsrådet. Menighetspedagog er ansvarlig for handling til tiltakene og sammen med daglig leder påse at
busjettet ikke overskrides.

Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring

I menigheten vår ønsker vi i stor grad å bruke store barn og
ungdommer som ledere for mindre barn. Vi har ledertrening for de
som er ferdig med konfirmasjonen, og ungdommene hjelper til på
ulike tiltak gjennom hele året. Også i kornene våre, speideren og
andre deler av det kontinuerlige arbeidet bærer preg av ungdommer
som frivillige ledere.
Ungdomsklubben vår har et styre som er engasjert og bestemmer
mye av programmet på klubben.
Barn og unges medvirkning

Tidligere hadde vi et ungdomsråd i menigheten, og vi vurderer å
starte opp noe lignenede igjen. Dersom vi gjør det vil denne gruppen
være et slags arbeidsutvalg som møtes en gang for å drøfte
hvordan drømmekirken ser ut. Vi vil ha nye ungdommer med hver
gang.
Som en følge av den nye gudstjenestereformen er det nå ett eller
flere barn eller ungdommer med som medlitturg på hver
gudstjeneste.

Hver gang et barn skal døpes har en av menighetens prester møte
med foreldrene. Der snakker de om dåpen og presenterer arbeidet
vi har for barn og unge i menigheten.
På alle tiltak vi har for barn under skolealder er foreldrene til stede,
men vi ønsker å gi noe til foreldrene også, og har derfor en samling
for foreldrene parallellt på enkelte av samlingene. Dette jobber vi
med å innføre på flere og flere tiltak. Etterhvert håper vi at dette blir
aktuelt også på tiltak for eldre barn.

Hjemmet/familien

Annenhver torsdag har vi samlet ulike aktiviteter for barn og unge,
og på denne samlingen inviterer vi til familiemiddag. På denne
måten kan det å gå i kirka bli en fellesaktivitet for hele familien.
Vi ønsker at foreldrene skal få utdelt materiell som de kan bruke til
trosopplæring i hjemmer. Derfor deler vi ut følgende:
- Dåpssamtalen: "Gynge lite grann"- CD med kristne barnesanger
- 2 års samling: Uttrekksbok med fortelling om Skapelsen eller Noas
ark
- 4 års samling: Fireårsboke fra IKO
- 6 års samling: "Tre i et tre"
- Konfirmanter: Konfirmantbibelen

Gudstjeneste

I løpet av et år er det mange gudstjenester knyttet til arbeid for barn
og unge. Barna deltar med korsang, tekstlesing, dans, drama og
andre ting. Vi ser at det ikke er rom for at alle tiltak har sin egen
gudstjeneste, og alle tiltak er heller ikke tilrettelagt for det, men vi
har valgt ut enkelte gudstjenester der barna har en sentral rolle. På
gudstjenester knyttet til enkelttiltak forsøker vi alltid å presentere det
kontinuerlige arbeidet vårt på en positiv måte, slik at flest mulig av
barna får mulighet til å fortsette i kirka etter at tiltaket er over.
Vi har omtrent en familiegudstjeneste i måneden. De søndagene det
ikke er familiegudstjeneste har vi alltid søndagsskole. Da deltar
barna i gudstjenesten fra begynnelsen, men går til søndagsskolen
etterhvert. Dermed opplever de deltakelse i gudstjenesten samtidig
som de får undervisning tilpasset dem. Når det er nattverd blir de
med i gudstjenesten igjen, og de er også en del av fellesskapet ved
at de er med på kirkekaffen etter gudstjenesten.

Oppfølging av frivillige medarbeidere

Vi har valgt å dele menighetens arbeid inn i sektorer. Barne- og
ungdomssektoren er delt, slik at vi har en sektorleder for
barnearbeidet og en for ungdomsarbeidet. Dette er frivillige

medarbeidere som har oversikten over alle de andre frivillige
medarbeiderne og det frivillige arbeidet i kirka. Sektorlederne
samarbeider med staben i kirka for at arbeidet skal ha en felles
retning og at det skal være god informasjonsflyt.
Det er et omfattende arbeid å nå alle frivillige medarbeidere, men vi
opplever at denne organiseringen gjør arbeidet enklere. I arbeidet
med den nye trosopplæringsplanen har vi fått tak i nye frivillige, og
det er vi glade for, men vi ser at det stadig trengs nye mennesker til
å fylle viktige oppgaver.
Vi har en medarbeiderfest for alle frivillige annethvert år. I tillegg har
vi en medarbeiderfest for frivillige i barne- og ungdomsarbeidet hver
høst.
Vi har et godt samarbeid mellom de ulike fagområdene i
menigheten. Både menighetspedagog, kateket, barne- og
ungdomsarbeider, kapellan og daglig leder er i stor grad
medvirkende i trosopplæringen, men også diakon, sogneprest,
organist og kirketjener er med enkelte ganger. På denne måten
jobber hele staben mot et felles mål.
Tverrfaglig samarbeid

I tillegg til stabsmøte har vi ukentlig møte der vi kun snakker om
trosopplæringen. Vi tar opp kommende tiltak, trosopplæringsplanen
og trosopplæringen generellt, og her deltar store deler av staben.
I arbeidet med planen har menighetsrådet og sektorledere vært
veldig delaktige. De hadde en helg sammen med staben der planen
stod på programmet, og der kom det mange innspill til planen. I
tillegg har planarbeidet vært oppe i menighetsrådet ved flere
anledning.
Vi har flere aktiviteter i menigheten som er knyttet opp til barne- og
ungdomsorganisasjoner:

Samarbeid med b/u org

- Speidergrupper som har samlingene sine i kirka er knyttet til
KFUK/KFUM
- Sjøspeideren for Voie og Vågsbygd er knyttet til Norges
Speiderforbund
- Barnegospel, Minigospel og Soul Children er alle med i Acta
- Søndagsskolen er en del av Norges Søndagsskoleforbund
- Gutteforeningen er i regi av NMS
- Skjærgårds live har et eget lokallag som arrangerer konsert og
lignende i menigheten her og i nabomenighetene
Vi bruker flere ulike kommunikasjonsmetoder slik at vi skal nå flest
mulig:
- Menighetsbladet blir levert i alle postkasser i hele Vågsbygd. I
dette skriver vi både om tiltak og aktiviteter som har vært, og vi
reklamerer også for kommende

Kommunikasjonsarbeid

- Hver uke sender menigheten ut en infomail der det står litt om hva
som skal skje kommende uke. Det er mange mennesker som står
på maillista, både mennesker som er her ofte, og mennesker som
stikker innom av og til
- I forkant av hvert breddetiltak tiltenkt en bestemt aldersgruppe
sender vi personlige brev til hvert barn med informasjon om taltaket
- Sms blir brukt ukentlig for å minne om ulike aktiviteter for barn og
unge. Vi har en database over telefonnummer som er godt sortert
og som jevnlig blir oppdatert
- Menigheten har egen nettside der artikler blir lagt ut. Her skriver vi
både om aktiviteter som har vært og aktiviteter som skal komme.

- Flere ulike grupperinger i menigheten har egne grupper på
facebook der de kan nå hverandre. Menigheten har også en åpen
side.

Trosopplæringen skal legge til rette for at alle uansett funksjonsnivå
kan delta på alle tiltakene. Dette må skje i dialog med de foresatte.
Utfordringene i vårt kirkehus er at mye av lokaliteten som brukes i
trosopplæringen er vanskelig tilgjengelig i forhold til
bevegelseshemning. Men dette prøver vi etter beste evne og løse
på en god måte.

Inkludering og tilrettelegging

Alle invitasjoner vi sender ut i forbindelse med trosopplæringen
inneholder informasjon om at tiltakene kan tilrettelegges for hver
enkelt.
Vågsbygd er en bydel med mange fremmedkulturelle. Mange av
disse er ikke innmeldt i Den Norske Kirke, men vi jobber likevel med
å invitere dem også på tiltakene våre. Dette gjør vi blant annet ved å
få klassekamerater til å dele ut invitasjoner, ta direkte kontakt med
de vi vet om som kan tenkes å delta og annonsere i hvert
menighetsblad som blir delt ut til alle. Vi er glade over å se at
antallet innvandrere som deltar på aktiviteter i kirken vår er økende,
samtidig som vi ser at det fremdeles er lang vei frem til at vi har
nådd målet.
Diakoni skal være en grunntone i Vågsbygd menighets
trosopplæringsplan. Tiltakene skal være preget av en holdning der
inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og
vern om skaperverket er synlige holdninger.

Diakoni

I løpet av samlingene barn og unge har her i kirken håper vi at de
både skal føle seg ivaretatt og bidra til å ivareta andre. Det er viktig
at barna får se hvordan de kan bidra til at andre kan få det bedre, at
de hjelper hverandre og bryr seg om barn i andre land.
Diakoni blir spesielt jobbet med på kirkeskolen, på søndagsskolen,
på «Lillefredags» og på Supertorsdag der vi har egne samlinger
knyttet til barn i andre land, misjon og diakoni. Konfirmantene deltar
på Fasteaksjonen og jobber mye med misjon og diakoni knyttet opp
mot denne.
Sang og musikk skal ha en bred plass i trosopplæringen i Vågsbygd
menighet. Trosformidling skal også formidles gjennom dans, drama
og kunst. Dette gir grunnlag for større deltakelse i trosopplæringen.
Vi vil prøve i større grad å samarbeide med lokalt kulturliv.
Trosopplæringen i Vågsbygd menighet har som mål om noen år og
utarbeide en «salmebase». Her vil det komme frem hva slags
salmer/sanger menigheten synets det er viktig at barn og unge kan.
Vi tenker da på salmer/sanger for barn og unge samt høytider og
ulike livssituasjoner.

Musikk og kultur
Fram til denne salmebasen er på plass vil vi lære barna følgende
sanger i tiltak knyttet til trosopplæringen:
- Måne og sol
- Jeg folder mine hender så
- Dine hender er fulle av blomster
- Et barn er født i Betlehem
- Min båt er så liten
- Når det stormer
- Jesus du er glad i meg
- Hvem har skapt alle blomstene
- Her er det plass til alle

- Så bra
Vågsbygd menighet har som misjonsprosjekt å hjelpe
Lovsangshjemmet i Bangkok. Vi har som mål at flest mulig av barn
og unge i menigheten har et forhold til dette prosjektet. Derfor
benytter vi flere anledninger til å fortelle om prosjektet. Misjon blir
spesielt jobbet med på kirkeskolen, på søndagsskolen, på
«Lillefredags» og på Supertorsdag der vi har egne samlinger knyttet
til barn i andre land, misjon og diakoni. Konfirmantene deltar på
Fasteaksjonen og jobber mye med misjon og diakoni knyttet opp
mot denne.

Misjon

Alder Navn på tiltak Omfang i samvær Omfang i timer
0-1

Babysang

35

52

0 - 18

Dåpsamtale

1

1

0 - 18

Dåp

1

2

1-3

Barnesang

16

32

2-2

Sangsamling

1

2

3-5

Minigospel

16

32

4-4

Fireårssamling 2

4

4 - 10

Racerbarna

8

16

5-5

Kirkekino

1

2

6-6

Kirkeskole

4

8

6 - 10

Barnegospel

16

32

8-8

Tårnagentene 2

6

10 - 10 Kode B

4

8

11 - 11 Lys Våken

1

16

14 - 15 Konfirmasjon

45

65

15 - 15 MILK

8

20

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
3444555454 5 3 2 2 3 4 2 2 2
Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Planlagt:Totalt antall tiltak: 16
Totalt antall timer: 298
Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 7
Totalt antall timer: 146
Gjennomført 2012:
Totalt antall tiltak: 8
Totalt antall timer: 156
Gjennomført 2013:
Totalt antall tiltak: 16
Totalt antall timer: 298

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

Babysang
Alder: 0 - 1 (35 Samvær, tilsammen 52 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Vi ønsker å lage et lavterskeltilbud til dåpsfamilier, som kan gjøre det naturlig å gå i kirken også
etter dåpen.
Babysang skal være et sted for å bygge nettverk, lære kristne barnesanger, føle en tilknytning til
kirken og motivere til trosopplæring i hjemmet.

Tema/innhold

Livstolkning og
livsmestring

Gjennom babysang ønsker vi å gi foreldre ord, sanger og trygghet til å
praktisere tro i hjemmet og i kirken. Vi vil la barna oppleve foreldrenes
kjærlighet gjennom nærkontakt og stemmebruk. På denne måten håper vi at
barna bygger opp et godt selvbilde, og etterhver får sin egen kristne identitet.

Kirkens tro og
tradisjon

Vi har sanger og regler med kristent innhold. Vi fokuserer på at barnet er
skapt av Gud og uendelig verdifullt, og synger mange sanger knyttet til dette.
Vi avslutter alltid med velsignelsen.
I løpet av samlingene er vi innom 1. Mos 1, og 4. Mos 6. 24-25

Kristen tro i
praksis

Vi ønsker at babyene skal få erfaring med ritualer der kristen tro uttrykkes,
de skal møte salmer, musikk og andre kulturuttrykk knyttet til
kristendommen.

Arbeidsmåter

Sanger, rim og regler blir fulgt av bevegelser, hånddukker og såpebobler. De voksne synger og
gjør bevegelser med barna. Det er tekster både med og uten kristent innhold. Etter
sangsstunden serverer vi kaffe, te og lunsj og foreldrene kan bli kjent med hverandre og med de
ansatte i kirka.

Ansvarlig

Menighetspedagog
Vi startet babysang høsten 2008, det ble fort populært. Vi ser at dette er en aktivitet som er lett å
be med seg folk på, og mange som ikke går i kirken til vanlig kommer.

Kommentar:

På babysangen vår er det ingen påmelding. Dette gjør at vi noen ganger har veldig mange
deltakere og noen ganger få. Dette kan være en ulempe for den som har samlingene, men vi
opplever at foreldrene som bruker tilbudet er tilfredse med dette. Av erfaring vet vi at det ikke
alltid er like lett å planlegge med en liten baby i hus, og foreldrene er fornøyde over å kunne
benytte seg av tilbudet når det passer.
Alle som kommer på dåpssamtale får informasjon om babysang. I tillegg har vi hengt opp lapper
på helsestasjonen og en del av helsesøstrene i soknet reklamerer for tilbudet vårt. Vi opplever at
det er en stor prosentandel av barna som kommer som er eldst i sin familie.

Vedlegg 1:

Babysang forslag 1.doc

Vedlegg 2:

Babysang forslag 2.doc

Vedlegg 3:

Babysang forslag 3.doc

Vedlegg 4:

Babysang forslag 4.doc

Vedlegg 5:

Innbydelse til babysang høsten 2013.doc

Dåpsamtale
Alder: 0 - 18 (1 Samvær, tilsammen 1 timer)
Type tiltak:

Dåpssamtale

Mål

Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien. Reflekterer sammen med foreldre/foresatte
om dåp og løfter. Gi informasjon om menighetens trosopplæring og øvrig tilbud.

Tema/innhold

Livstolkning og
livsmestring

Møte foreldrene/foresatte og la dem fortelle om barnet, og sin tilknytning til
kirken og troen.

Kirkens tro og
tradisjon

Dåpsfamilien får ta del i dåpen som et sakrament, de møter Fadervår, bønn,
liturgi og bibeltekster.

Vi snakker om Matteus 28.
Kristen tro i
praksis

Dåpsfamilien får erfaring med ulike bønner og ritualer. De deltar i
menighetens fellesskap ved å delta i dåpsgudstjenesten

Arbeidsmåter

Dåpssamtale, dåpsgudstjeneste, dåpsduk med ressurshefte, cd med barnesanger/babysanger
og informasjonsfolder

Ansvarlig

Sokneprest og kapellan

Kommentar:

Fortløpende
Tipser foreldre/foresatte om materiell og evt samlivskurs.

Dåp
Alder: 0 - 18 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Døpe barnet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Livstolkning Barna skal arbeide med å finne et språk for sin egen Livs- og troshistorie i lys av
og
troen på den treenige Gud de er døpt til.
livsmestring

Tema/innhold

Kirkens tro Barna skal bli en del av dåpen og oppstandelsen i Kristus.
og tradisjon
Kristen tro i
praksis

Barna skal delta i gudstjenesten og menighetens fellessakp.

Arbeidsmåter

Gudstjeneste med dåp

Ansvarlig

Prest

Barnesang
Alder: 1 - 3 (16 Samvær, tilsammen 32 timer)
Type tiltak:

Mål

Annet Tiltak
Vi vil ha et tilbud for de minste barna der de får høre enkelte bibelfortellinger og synger kristne
barnesanger.
Barna skal få føle en tilhørighet til kirka og være en del av et stort kristent fellesskap.
Livstolkning og
livsmestring

Barna skal arbeide med å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie.
Barnesangen skal stimulere allmenndanning, personlig og åndelig vekst.
Barna skal i lys av den kristne tro møte sentrale dimensjoner ved
menneskelivet som vennskap og relsajoner, selvstendighet og tilhørighet.

Kirkens tro og
tradisjon

Tema/innhold

Barna møter Gud som skaper av alt, og at han fremdeles har omsorg for
den skapte verden. De blir møtt av et menneskesyn som sier at de er
verdifulle mennesker.
Barna lærer om kirkens høytider som søndag, advent, jul, fastetid, påske,
himmelfart og pinse. De får kunnskap om og kjennskap til kirken de tilhører,
gudstjenestene, ritualene, arkitektur, symboler, kunst, kultur og musikk.
Barne får kjennskap til kirkebygget og kirkens tradisjoner.
Vi følger søndagsskolens opplegg Sprell Levende, og varierer derfor hvilke
bibelvers vi bruker.

Kristen tro i
praksis

Arbeidsmåter

Barna får erfaring med ulike bønner og ritualer hvor kristen tro uttrykkes. Vi
ønsker å lære dem å be selv. Barna får delta i gudstjenesten og
menighetens fellesskap.

Barnesangen er en del av et stort barnearbeid i menigheten som heter "Supertorsdag".
Supertorsdag er for alle barn mellom 0 og 10 år sammen med familien deres. Vi begynner hver

samling med felles middag før vi har en samling. På samlingen bruker vi Søndagsskolens
"Sprell levende" som utgangspunkt for tema. Når samlingen er ferdig deler vi barna i ulike
aktivteter og Barnesang er en av disse.
Alle barn som fyller 2 år det aktuelle året får brev om Barnesang og Supertorsdag i posten, og vi
har en egen samling for dem i forkant av høstens oppstart. Derfor regner vi dette som et
breddetiltak.

Sangsamling
Alder: 2 - 2 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Vi ønsker å samle barna som har gått på babysang og andre som er døpt i menigheten for å
presentere barnesang for dem. I løpet av en samling med mat, sang og leker ønsker vi å gjøre
kirken aktuell for flest mulig av menighetens barnefamiier.
Livstolkning og
livsmestring

Barna skal oppleve vennskap og relasjoner og skal føle tilhørighet til
kirken. Vi synger sanger knyttet til hvor barna kommer fra og hvem de
er.

Kirkens tro og
tradisjon

Vi er innom Gud som skaper av alt, og at han har omsorg for den skapte
verden.
Barna møter bønn og velsignelse og de får kunnskap om og kjennskap
til kirken de tilhører.

Tema/innhold

Barna møter 4. Mos 6, 24-25
Kristen tro i praksis

Barna får erfaring med ritualer hvor kristen tro uttrykkes. De skal få
uttrykke seg selv gjennom musikk og andre kulturuttrykk.

Vi begynner med å samle alle barn og voksne i til middag, kjøttboller og pasta. Når barna er
ferdige med å spise kan de leke.
Arbeidsmåter

Deretter har vi en sangsamling med regler, sanger og bevegelser. Vi blåser såpebobler og
bruker rytmeinstrumenter. Samlingen avsluttes med at vi synger kveldsbønnen og oppfordrer de
voksne til å fortsette med dette hjemme.
Barna får med seg en bok sammen med informasjon om andre aktuelle aktiviteter i menigheten.

Ansvarlig

Trosopplærer

Vedlegg 1:

Invitasjon 20132.doc

Vedlegg 2:

Program for toårssamling høsten 2013.docx

Minigospel
Alder: 3 - 5 (16 Samvær, tilsammen 32 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Vi ønsker å la barna møte kirken, Bibelens historier, Jesu lære, bønn og kristne ritualer samtidig
som de føler fellesskap og tilhørighet. Vi vil at kirken skal føles aktuell for alle barn i denne
alderen.

Tema/innhold

Livstolkning og
livsmestring

Barna som går på Minigospel skal arbeide med å finne et språk for sin
egen livs- og troshistorie.
Barna skal i lys av den kristne tro arbeide med sentrale dimensjoner ved
menneskelivet som vennskap og relasjoner, selvstendighet og tilhørighet,
rett og galt, tro og tvil.

Kirkens tro og
tradisjon

Barna skal bli kjent med hva det innebærer at Gud er menneskets,
himmelens og jordens skaper og de skal bli kjent med Jesus som venn,
frelser og Herre. De skal lære Herrens bønn og andre typer bønner og de
skal lære sentrale historier fra Bibelen.
Barna som går på Minigospel skal få kunnskap om og kjennskap til kirken

de tilhører, de skal bli kjent med kirkens gudstjeneste og ritualer,
arkitektur, symboler, kunst, kultur og musikk. De skal også bli godt kjent i
kirkebygget.
Kristen tro i
praksis

Arbeidsmåter

Vi følger søndagsskolens opplegg "Sprell levende"

Minigospel er en del av et stort barnearbeid i menigheten som heter "Supertorsdag".
Supertorsdag er for alle barn mellom 0 og 10 år sammen med familien deres. Vi begynner hver
samling med felles middag før vi har en samling. På samlingen bruker vi Søndagsskolens
"Sprell levende" som utgangspunkt for tema. Når samlingen er ferdig deler vi barna i ulike
aktivteter og Racerbarna er en av disse.
Alle barn som fyller 4,5 og 6 år det aktuelle året får brev om Minigospel og Supertorsdag i
posten, og andre tiltak vi har knyttes opp mot Supertorsdag. Derfor regner vi dette som et
breddetiltak.

Ansvarlig

Trosopplærer

Fireårssamling
Alder: 4 - 4 (2 Samvær, tilsammen 4 timer)
Type tiltak:

Mål

Utdeling av 4-årsbok
Holde kontakten med 4- åringene og deres familier. Vi vil at barna skal bli kjent og trygg i sin
egen kirke, lytte til bibelfortellinger og synge kristne barnesanger. Vi ønsker også å gjøre dem
kjent med hvilke tilbud vi har for dem i menigheten vår.
Vi ønsker at barna skal lære om dåpen, lære noen lignelser og fortellinger fra Jesu liv og enkle
bønner.
Livstolkning Vi ønsker at barna som kommer på fireårsklubben skal få en tilhørighet til kirken
og
sin. Vi snakker om tro, og de får tid til å danne nye relasjoner og vennskap.
livsmestring Barna får oppleve selvstendighet gjennom oppgavene de gjør.
Kirkens tro Gjennom samlingene og den videre lesningen av Kirkeboka får barna møte Gud
og tradisjon som skaper av jorden og mennesket. De får en liten smakebit av
forvalteransvaret vi mennesker har, og opplever glede og takknemlighet over
skaperverket.

Barne får høre om Jesu undre gjennom historien om Jesus som stiller stormen.
Luk 8. 22-25
Samlingene preges av bibelhistorier og sanger som passer for aldersgruppen. Vi
forteller om Jesus som stiller stormen, og barna får dermed se at Jesus var et
menenske som gikk rundt sammen med vennene sine, samtidig som de opplever
at han er sterkere enn både bølger og vind.

Tema/innhold

Vi forteller om dåpen, om korsmerketde de er tegnet med og hva det betyr i
hverdagen. Dette skjer mens vi går en runde rundt i kirkerommet og samtaler om
ulike ting de ser der. På denne rundtturen møter de også kirkekunsten vår og ser
kirkebygget. Vi er innom Lukas 18. 15-17.
Samling nummer to er en familiegudstjeneste. Der møter de ulike salmer, litturgi
og ser hvordan vi feirer gudstjeneste.
Kristen tro i
praksis

Barna er med og synger, tenner lys og ber. De deltar i gudstjeneste, og møter
der både dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse og bruk av Guds ord. Vi
synger både salmer og andre kristne sanger.
Barna praktiserer troen sin gjennom aktiv deltakelse.

Arbeidsmåter

I løpet av disse to samlingene bruker vi flere arbeidsmåter:
- Vi begynner med en rundtur i kirkerommet
- Vi synger ulike kristne barnesanger
- Vi forteller historien om da Jesus stilte stormen

- Vi "leker" dåp for å vise hvordan dette foregår
- Vi ber og tenner lys
- Vi maler speilrammer med en barnebønn
- Vi spiser sammen
- Vi feirer gudstjeneste med utdeling av kirkebok
Ansvarlig

Kateket og trosopplærer
Vi har valgt å dele årskullet som får kirkebok i vår og høst fordi vi har veldig stor oppslutning på
dette arrangementet. For å ivareta hvert enkelt barn best mulig har vi funnet ut at det er bedre å
ha en liten gruppe barn.

Kommentar:
På familiegudstjenesten har vi alltid dåp, og i tillegg har vi med menighetens Minigospel som
synger. Dette er et kor som 4- åringene kan begynne i. På samlingen forteller vi også om de
andre tilbudene vi har for barn i denne aldersgruppen
Vedlegg 1:

Innbydelse til kirkebok høsten 2013.doc

Vedlegg 2:

Kirkeboksamling lørdag 02.03.13.doc

Vedlegg 3:

Kirkeboksamling søndag 03.03.13.doc

Racerbarna
Alder: 4 - 10 (8 Samvær, tilsammen 16 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Vi ønsker å la barna møte kirken, Bibelens historier, Jesu lære, bønn og kristne ritualer samtidig
som de føler fellesskap og tilhørighet. Vi vil at kirken skal føles aktuell for alle barn i denne
alderen, ikke bare de som vil gå i kor eller delta på andre spesialiserte aktiviteter.

Tema/innhold

Livstolkning og
livsmestring

Barna som går på Racerbarna skal arbeide med å finne et språk
for sin egen livs- og troshistorie.
Barna skal i lys av den kristne tro arbeide med sentrale
dimensjoner ved menneskelivet som vennskap og relasjoner,
selvstendighet og tilhørighet, rett og galt, tro og tvil.

Kirkens tro og tradisjon

Vi følger søndagsskolens opplegg "Sprell levende"

Kristen tro i praksis

Barna skal få erfaring med ulike bønner og ritualer der kristen tro
uttrykkes, vi vil skal tilrettelegge slik at de selv lærer å be. De skal
skal få delta i gudstjenester og menighetens fellesskap.
Barna som går på Racerbarna skal arbeide med tilgivelse; de skal
vite at de selv har behov for tilgivelse, de skal lære å be om
tilgivelse, å være tilgitt og tilgi.

Arbeidsmåter

Racerbarna er en del av et stort barnearbeid i menigheten som heter "Supertorsdag".
Supertorsdag er for alle barn mellom 0 og 10 år sammen med familien deres. Vi begynner hver
samling med felles middag før vi har en samling. På samlingen bruker vi Søndagsskolens
"Sprell levende" som utgangspunkt for tema. Når samlingen er ferdig deler vi barna i ulike
aktivteter og Racerbarna er en av disse.
Alle barn som fyller 4,5, 6 og 9 år det aktuelle året får brev om Racerbarna og Supertorsdag i
posten, og andre tiltak vi har knyttes opp mot Supertorsdag. Derfor regner vi dette som et
breddetiltak.

Kirkekino
Alder: 5 - 5 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
Bidra til at barna skal få et bedre selvbilde, føler seg verdifulle og elsket av Gud.

Mål

Gi barna og deres foreldre et møte med kirka, måltidsfelleskap. Foreldrene skal få et verktøy til
bruk i trosopplæringen i hjemmet og filmen "Kirkerottene" skal bidra til å skape undring, og gi
næring til barnas tro og kirkelige engasjement.

Livstolkning Barna skal bli møtt i spørsmål som:
og
- Hvor kommer jeg fra
livsmestring - Hva er meningen med livet.
De skal få utvikle vennskap og relasjoner med barn på samme alder, samtidig
som foreldrene deres blir kjent med andre foreldre med barn på samme alder. Vi
ønsker at barna føler en tilhørighet til kirka og barnefellesskapet, og også at de
er selvstendige ved at vi i trygge rammer tar dem bort fra foreldrene i en liten
samling.

Tema/innhold

Kirkens tro Barna blir kjent med Jesus gjennom historien om da Jesus metter 5000 (Joh 6.
og tradisjon 1-15)
Kristen tro i
praksis

Barna får være med å be, vi synger kristne sanger og lærer barna ritualer hvor
kristen tro uttrykkes.

Arbeidsmåter

Måltid- pizza
Kirkekino - kirkerottene
Foredrag for de voksne

Ansvarlig

trosopplærer
Vi regner tre pizzaer per person og bestiller fra pizzabakeren. Det kommer alltid noen i siste liten
og melder seg på, men det holder som regel. Vi drikker vann til.

Kommentar:

Barna får utdelt en kopp med popcorn når de ser film.
Rommet vi ser film i er i nærheten av der de voksne hører på foredrag. Vi trenger en voksen i
hver dør som kan følge barna inn til foreldrene hvis det blir for skummelt.

Vedlegg 2:

Innbydelse til kirkekino våren 2013.doc

Kirkeskole
Alder: 6 - 6 (4 Samvær, tilsammen 8 timer)
Type tiltak:

Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer
Treffe førskolebarna i en alder der de er veldig mottakelige for ny lærdom. Lære dem historier
fra Bibelen, om påska og tiden etter at Jesus stod opp igjen.

Mål
Presentere deler av det kontinuerlige arbeidet i kirka for barna og foreldrene og dermed få dem
med på dette.
Livstolkning Vi har her en flott arena for samtale med skolestartbarna, høre om hva de gleder
og
og gruer seg til, hva som blir gøy og hva som blir skummelt. Vi vil ruste barna til å
livsmestring stå stødig i sin egen tro når de møter nye klassekamerater fra ulike religioner og
livssyn.
Kirkens tro Barna får møte seg selv som forvaltere av Guds jord, de hører ulike historier og
og tradisjon Jesu liv og død og hans lignelser og undre.
Barna hører om påske, kristi himmelfart og pinse før vi jobber med misjonens
begynnelse og hva det betyr for oss.
Vi bruker Bibeltekster fra:
- 1. Mos 1
- Luk 19. 28-38
- Matteus 26. 14-75
- Matteus 27.1-66
- Mattues 28. 1-10
- Matteus 28.16-20
- Apostlenes gjerningen 2. 1-4

Tema/innhold

Kristen tro i
praksis

Barna lærer å be, de synger kristne sanger og leser fra Bibelen.
Barna får uttrykt nestekjærlighet, de blir del av et inkluderende fellesskap og de
opplever omsorg i kirken.
Barna får mulighet til å være med på kirkens misjonsprosjekt, og ser dermed at

de er en del av et globalt fellesskap.

Arbeidsmåter

- Fortellinger
- Sang
- Formingsaktiviteter
- Mat
- Skrive- og tegneoppgaver
- Deltakelse på kor og friluftsaktiviteter
- Misjonstivoli

Ansvarlig

Kateket og menighetspedagog

Vedlegg 1:

Innbydelse til kirkeskole våren 2013.doc

Vedlegg 2:

Kirkeskole våren 2013- Første samling.docx

Vedlegg 3:

Kirkeskole våren 2013- Andre samling.docx

Barnegospel
Alder: 6 - 10 (16 Samvær, tilsammen 32 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Vi ønsker at barna i Vågsbygd skal få mulighet til å gå i kor, delta i kristne aktiviteter og være en
del av et stort fellesskaå.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Livstolkning og livsmestring

Barna skal arbeide med å finne et språk for sin egen livsog troshistorie. Koret skal stimulere allmenndanning,
personlig og åndelig vekst.

Kirkens tro og tradisjon

Vi følger søndagsskolens opplegg "Sprell levende"

Kristen tro i praksis

Barna skal få anledning til å uttrykke seg selv, tro, tvil,
tilbedelse, glede og klage gjennom salmer, lovsang,
musikk og andre kulturuttrykk.

Barnegospel er en del av et stort barnearbeid i menigheten som heter "Supertorsdag".
Supertorsdag er for alle barn mellom 0 og 10 år sammen med familien deres. Vi begynner hver
samling med felles middag før vi har en samling. På samlingen bruker vi Søndagsskolens
"Sprell levende" som utgangspunkt for tema. Når samlingen er ferdig deler vi barna i ulike
aktivteter og Racerbarna er en av disse.
Alle barn som fyller 6 og 9 år det aktuelle året får brev om Barnegospel og Supertorsdag i
posten, og andre tiltak vi har knyttes opp mot Supertorsdag. Derfor regner vi dette som et
breddetiltak.

Ansvarlig

Frivillige

Tårnagentene
Alder: 8 - 8 (2 Samvær, tilsammen 6 timer)
Type tiltak:

Tårnagent-helg
At 8-åringene skal oppleve spenningen knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og fellesskapet så
sterkt at de ønsker å lære mer om det.

Mål

At barna skal føle seg som en del av et stort fellesskap og oppleve at det er mange andre
kristne barn i nabolaget deres.
Vi håper at barna føler seg spesielle og verdifulle, at de opplever kirken som et sted det er godt
for dem å være og et sted som er relevant for dem også i fremtiden.

Tema/innhold

Livstolkning Vi får stille spørsmål ved hvem de er og hvor de kommer fra, vi snakker om hvem
og
barna vil være / bli, hvor de skal og hva som er sant og viktig.
livsmestring
Vi snakker om rett og galt og tilgivelse.
Kirkens tro

Barna skal gjennom oppgaver og rebuser utforske hele kirkebygget. De møter på

og tradisjon kirkens arkitektur og symboler, kirkekunsten, kulturen og musikken.
Bibelvers vi bruker er:
1. Mos 1
Matt 26, 26-28
Joh 6. 48-51
Matt 28, 18-20
Mark 10, 13-16
Kristen tro i
praksis

Synge kristne sanger
Be
Utforske kirka

Arbeidsmåter

- bibelfortellinger
- utforsking av kirkehus og klokketårn
- løse oppdrag og mysterier
- lek

Ansvarlig

Trosopplærer

Vedlegg 1:

Diplom 2013.docx

Vedlegg 2:

Innbydelse til tårnagenthelg våren 2013.doc

Vedlegg 3:

Program Tårnagenthelg 2013 (2).docx

Kode B
Alder: 10 - 10 (4 Samvær, tilsammen 8 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Barna skal bli bedre kjent med Bibelen, lære å bruke den, og møte historier fra den. De skal se
den røde tråden i Bibelen og se at alt henger sammen.
Livstolkning Barna skal arbeide med å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie. De skal
og
bli stimulert til allmenndanning og åndelig vekst. Det er mye rom for samtale med
livsmestring barna.
Barna møter forholdet mellom tro og vitenskap, og vi snakker også om forholdet
mellom kristen tro og ulike religioner og livssyn. Vi snakker om forholdet mellom
godt og ondt, rett og galt, tro og tvil.
Kirkens tro Barna skal arbeide med hva det innebærer at Gud er menneskets, himmelens og
og tradisjon jordens skaper. De skal også bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre.
Barna skal bli kjent med Bibelens oppbygging, tilblivelse og frelseshistorien.
I løpet av samlingene går vi gjennom sentrale deler av Bibelen og barna lærer
dermed om:

Tema/innhold

- at Gud skapte verden, det ondes problem og at Gud fremdeles har omsorg for
verden
- Abraham og Sara, Josef, Moses, David og utferden fra Egypt
- at Jesus er sann Gud og sant menneske
- Jesu har møter med ulike mennesker og åpenbarer Guds gode vilje
- historier on at Jesus møter og elsker mennesker
- historier fra Apostlenes gjerninger om urkirken og misjonens begynnelse
Barna skal få kunnskap om og kjennskap til kirken de tilhører.
Barna lærer om nattverden og syndenes forlatelse, de lærer Herrens bønn og
andre utrykk for bønn, tilbedelse og klage.
Barna får også lære om høytider som påske, kristi himmelfart og pinse
Vi bruker Bibeltekster fra:
- 1. Mos 1

- 1. Mos 7. 1-24
- 1. Mos 11. 1-9
- 1. Mos 12. 1-4
- 1. Mos 37. 1-36 og 42.1-38
- 2. Mos 2-20 (deler av teksten)
- Luk 19. 28-38
- Matteus 26. 14-75
- Matteus 27.1-66
- Mattues 28. 1-10
- Matteus 28.16-20
- Apostlenes gjerningen 2. 1-4
Kristen tro i
praksis

Barne skal få erfaring med ulike bønner og vi prøver å lære dem hvordan de selv
kan be.
Vi ønsker at barna skal lære å kjenne og bruke Bibelen til hjelt, trøst, veiledning
og inspirasjon.
Vi lærer barna om de ti bud, og snakker om etiske spørsmål i lys av kristen tro og
frihet.

Vi har fire samlinger med ulike arbeidsmåter. I løpet av disse samlingene er vi innom:

Arbeidsmåter

- sang
- video
- formingsaktiviteter
- lese Bibelen
- bevegelsesleker
- vandring gjennom kirka med ulike historier fortalt
- mat
- baking
- konkurranser
- ulike leker

Ansvarlig

Kataket og menighetspedagog

Vedlegg 1:

Første samling høsten 2012.doc

Vedlegg 2:

Andre samling høsten 2012.doc

Vedlegg 3:

Tredje samling høsten 2012.doc

Vedlegg 4:

Fjerde samling høsten 2012.doc

Vedlegg 5:

Kode B 2012.doc

Lys Våken
Alder: 11 - 11 (1 Samvær, tilsammen 16 timer)
Type tiltak:

LysVåken

Mål

Gi barna opplevelsen av å gjøre Sin Fars hus til et sted som angår dem.
Et sted barna kan være våkne overfor det som skjer i dem og rundt dem, overfor Gud,
hverandre og dem selv. Og å oppleve at Gud er levende opptatt av dem.
Livstolkning Refleksjon over eget forhold til Guds hus og til Bønn
og
Redskaper til eget bønneliv.
livsmestring Som en del av en bønnevandring i grupper, samtalte gruppene om påstander (fra
Between)

Tema/innhold

Barna skal få mulighet til å tenke gjennom store spørsmål som hvem er jeg og
hvor kommer jeg fra. De skal sammen med voksne få reflektere over hva som er
sant og viktig. Vi vil jobbe for at barna skal danne vennskap og relasjoner og
kjenne på sine egne følelser og grenser.
Kirkens tro Følgende historier blir fortalt: Jesus som 12-åring i tempelet (Luk 2, 41-52) og
og tradisjon Samuel (1. samulesbok). Bønnevandring i mørklagt kirke med ulike former for
bønn og takk, sang og aftenbønn, alle postene med utgangspunkt i

kristuskransen.
Vi snakker om nattverden og syndenes forlatelse.
Kristen tro i
praksis

- Bønnevandring
- Bidrag på gudstjeneste:prosesjon,synge, lese, be og tenne lys.
- Høre bibelfortellinger
- Utforske kirkerommet

Arbeidsmåter

-Fortelling
- Vandring med bønn
- Synge sanger
- Foreberedelse og deltakelse på gudstjeneste
- Lageaktivitet
- Film
- Samtale
- Overnatting.

Ansvarlig

Trosopplærer

Vedlegg 2:

Lys Våken 20121.doc

Konfirmasjon
Alder: 14 - 15 (45 Samvær, tilsammen 65 timer)
Type tiltak:

Konfirmasjon
Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de
unge kan leve sitt liv i tro, tilbedelse og tjeneste som Jesus disipler i hjem, menighet og
samfunn.

Mål

Vågsbygd menighet vil ha fokus på å gi konfirmantene en oversikt over troens innhold og troens
praksis. Dette ønsker vi å gjøre i dialog med konfirmantene med de livsspørsmålene de har.
Vi ønsker at konfirmantene opplever kirken som en trygg plass der de møter varme, omsorg,
Bibelens holdninger og verdisyn.
Livstolkning Konfirmasjonstiden skal være med og utruste ungdom som står stått på egne
og
ben. Og smiler. Trygg på sin egen identitet med et godt selvbilde. Og med en
livsmestring himmel over livet sitt der det står skrevet Tro og håp og kjærlighet. Med
undertittel skapt i relasjon med sin treenige Gud.

Skapt av Gud.
1 Mos 1 Skapt av Gud - villet av Gud – i Guds bilde - skapt til en relasjon med
Gud.
Forlat oss vår skyld.
1 Mos Syndefallet
2 Sam 12 Natan kommer til David
Luk 7 Kvinnen som fikk sine synder tilgitt.
Tema/innhold

Jesus som tjener og forbilde:
Luk 10 Den barmhjertige samaritan
Joh 13 Jesus vasker disiplenes føtter
Tro Virksom i kjærlighet og diakoni:
Matt 18 Den ubarmhjertige medtjeneren.
1 Kor 13 Kjærlighetens Evangelium
Matt 22 det dobbelte kjærlighetsbudet
Mat 7 Den gyldne regel
Luk 12 Den rike bonden
Den Hellige Ånd:
Joh 14 Åndens oppgaver
Joh 16Talsmannen
Ef 10 Guds fulle rustning
1 Kor 12 Nådegavene

Fremtiden I Guds Hender
Rom 8 Ingenting kan skille oss fra Gud kjærlighet
Åp 21 Ny himmel og ny Jord
Under dette hoved temaet kunne vi ha skrevet mye. Vi har om etiske problemerkommunikasjon – rusproblematikk - Hvordan bygge gode selvbilder hos oss selv
og andre. Leirene og Weekenden som vi har sammen lærer vi oss mellom annet
det å ta hensyn osv.
Kirkens tro Undervisningen i Vågsbygd kirke skal i løpet av konfirmasjons tiden arbeide med
og tradisjon Trosbekjennelsen. De skal få bred undervisning i sakramentene, budene,
herrens bønn, Bibelen, Kirkens høytider og om Jesus.
Å følge Jesus:
Matt 19: Den rike unge mannen
Luk 5: Jesus kaller Peter
Jesu Død og oppstandelse:
Jes 53: Herrens lidende tjener
Mak 14 og 15 Jesu lidelse og død
2 kor 5.15 Han døde for alle
Jesus lever i dag:
Luk 24: Jesu oppstandelse
Joh 14: Løfte om DHÅ.
Joh 21 Jesu ved Tiberiassjøen.
De ti bud Og kjærlighetsbudet( Matt 22 37-39)
Pinse:
Apg 2:Ånden blir gitt
Joh 1: Jesus dåp
Matt 28: Dåpsbefalingen
Påske:
2 Mos 12: Påskemåltidet
Luk22 -24: Jesus i Jerusalem
Luk 22.14-20 Innstiftelsen.
Joh 13: Fotvaskelsen og innstiftelsen
Bergpreknen ( Matt 5 – 7)
Kristen tro i
praksis

Kristen tro i praksis:
Konfirmantene i Vågsbygd skal bli godt kjent med Menighetens hovedsamling
Gudstjenesten de må være til stede 8 ganger ved en Gudstjeneste og i tillegg
skal de ha undervisning i hva en Gudstjeneste er. De skal bli opplært i det
lutherske nattverdsynet og dette skal de også bli oppfordret til og bruke. De skal
lære om bønn og selv lære og be. De blir oppfordret til og lære praktiske ting
rund troa si. Tegne korset på seg selv, tenne lys. De får også en innføring i
menighetens diakoniarbeid så er det med på KN fasteaksjon
Bibelen
Oppfordre og vise konfirmantene at Bibelen er en skattekiste. Der Gud viser
hvem han er og hvem vi er.
Bønn
Vise i partisk bruk hvilke fantastisk verktøy Bønn er.
Misjon og bistand hånd i hånd

Arbeidsmåter

• Gudstjeneste 8 gudstjenester
• Ungdomsarbeid Deltar ved Fredas tilbudet
• Undervisning dobbelt time annen hær uke i en periode over 8 måneder
• Diakoni
• Andaktsliv
• Leir

Ansvarlig

Kateket

Kommentar:

Konfirmantundervisningen har to programmer:
1)Vanlig opplegg: jevnlige samlinger gjennom høsten og våren, skihelg til Kvitseid og
konfirmasjon på våren.
2)KonfCamp: Jevnlige samlinger på våren, KonfCamp ei uke om sommeren og konfirmasjon på
høsten.

MILK
Alder: 15 - 15 (8 Samvær, tilsammen 20 timer)
Type tiltak:

Breddetiltak året etter konfirmasjon

Mål

MILK er et minilederkurs der man lærer mer om troen, ungdommene skal danne grunnlag og
utvikle sin lederidentitet. Vi ønsker at de unge kan delta som ledere på aktiviteter i kirka.
Livstolkning MILK stimulerer allmenndanning, personlig of åndelig vekst og ansvarlig
og
livsførsel. Kurset utfordrer til etisk refleksjon og handling, og er en god arena for
livsmestring samtale med de unge.
Ungdommene skal i lys av den kristne tro arbeide med kropp, selvbilde og
identitet, vennskap og relasjoner, følelser og grenser, sorg og tap, død og håp,
godt og ondt. De snakker om hva som er rett og galt, om tilgivelse og forsoning,
tro og tvil samt ressursforvaltning og forbruk.

Tema/innhold

Kirkens tro Ungdommene er innom Gud som skaper og Jesus som venn, frelser og Herre.
og tradisjon De blir kjent med hvordan den hellige ånd leder kirken og frelsen, fram mot
oppstandelsen og evig liv. De er innom kirken som Jesu legeme, Åndens frukt og
Åndens gaver og håpet om oppstandelse og evig liv.
Undommene lærer ulike typer bønn, de lærer å lese i Bibelen og lærer om kirken,
deriblant kirkens oppbygging og demokrati.
Kristen tro i
praksis

Ungdommene får praktiert troen sin gjennom aktiv deltakelse, ansvar og
medarbeiderskap i kirke og samfunn.

Arbeidsmåter

Det er 5 kveldssamlinger som varer 2,5 time i tillegg til en helg der lederne og ungdommene er
sammen nesten hele tiden.
Opplegget følger boka "MILK- minilederkurs" som er utviklet av KFUK/KFUM.

Ansvarlig

Ungdomsarbeider

Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og
ungdomsorganisasjoner
Søndagsskolen
Alder: 0 - 13
Lære barna bibelhistorier, sanger, trosbekjennelsen, bønner ol. La barna føle at de er en naturlig
del av gudstjenestefeiringen og at de er hjertlig velkommen i kirka på søndager akkurat som
foreldrene.
Mål

Gå systematisk gjennom sentrale bibelhistorier slik at barna som kommer på søndagsskolen
lærer dem.
Lære barna å be, både frie og skrevne bønner.

Ansvarlig

Menighetspedagog og frivillige

Vågsbygd KFUK-KFUM speidere
Alder: 7 - 18
Mål

Gi barna kunnskap og erfaring om Gud, naturen, samfunnet rundt oss og relasjoner mellom
mennesker.

Ansvarlig

Frivillige

Gutteforeningen
Alder: 8 - 13
Mål

Få barna inn i en kristen kontekst ved å gjøre noe de liker å holde på med

Ansvarlig

Frivillige

Fredagsklubben
Alder: 10 - 16
Mål

La barn og unge komme til ett trygt kristent miljø. Ett sted der barn og ungdom skal få tilhørighet,
de skal komme til tro og vi håper at troen får konsekvens for livet deres.

Ansvarlig

Barne- og ungdomsarbeider og frivillige

Benedictus
Alder: 10 - 18
Mål

Lære kristne sanger som kan brukes til gudstjenester, konserter og andre sammenkomster i
kristen regi. hovedsakelig i klassisk sjanger.

Ansvarlig

Organisten

Soul Children
Alder: 10 - 16
Mål

Gi barn og unge som er glade i å synge en arena til dette. Vi fokuserer på kristne sanger, godt
miljø og gode ledere og har klart å bygge opp et kor som barna trives i.

Ansvarlig

Menighetspedagog og frivillige
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