
 

Forum for trosopplæring 
 

 

Solborg Folkehøgskole, Stavanger 

 16.-17. august 2017 

 

Program onsdag 16. august 

09.30 Registrering 

10.00 Velkomst og åpning 

10.10 Et møte med biskop Ivar Braut: Nåde i vår tid 

11.00 Gudstjeneste i Tjensvoll kirke 

12.00 Lunch 

13.00 Å bli møtt med nåde v/Inger Løvetann Krogh – 
respons ved Anita Skretting og Jan Steinar Halås 

14.30 Pause 

15.00 Hosianna! Gloria! -syngespill i undervisningen 
v/Alf Georg Østebrøt 

17.00 Middag 

19.00 Tur og kveldskos for dem som overnatter 

Program torsdag 17. august 

08.00 Frokost for dem som overnatter 

09.00 Bibelfortelling ved Hege Meråkerås 

10.15 Pause  

10.30-11.30 Reformasjonen på 1 time! v/Roger 

Jensen  

11.30 Lunsj 

12.30-13.00 Informasjon 

13.00-13.15 Pause  

13.15-14.45 «Skapingsdagane i Os» 

14.45-15.00 Avslutning 

 

 



Årets hovedforedrag: 

«Nåde i vår tid» - Møt vår nye biskop, Ivar Braut, som deler tanker om nåde i vår tid og hvilke spor vi 

ser av reformasjonen i dagens kirke, som en innledning til to spennende fagdager. Vi blir litt bedre 

kjent med biskopen som gleder seg til å treffe medarbeidere med engasjement for trosopplæring i 

Stavanger bispedømme. 

«Å bli møtt med nåde»  – Inger Løvetann Krogh har arbeidet som erfaringskonsulent siden 2007. 

Grunnholdningen i hennes arbeid er at det verken finnes barn, unge eller pasienter som er 

vanskelige. De har det vanskelig. Inger har selv reist seg fra et utfordrende liv og sier: Jeg brenner for 

at ungdom skal få høre vitnesbyrdet om en levende Gud, og hvordan han er i møte med et alminnelig 

menneske med en unik erfaring. Inger deler med oss erfaringer om nåde i eget liv. Anita Skretting, 

kateket i Gausel og Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark responderer. 

«Hosianna! Gloria! - syngespill i undervisningen. Alf Georg Østebrøt er lærer og har utviklet 

syngespillene «Gloria» (jul) og «Hosianna» (påske), til bruk under skolegudstjenester. Samtidig har 

han jobbet som organist og musikalsk leder innen kirke og barnekorarbeid i Egersund. Alf Georg vil 

snakke om hvordan en kan bruke syngespillene i eget arbeid, og vi får lære noen av sangene. 

«Reformasjonen på 1 time!» Roger Jensen er pilegrimsprest i Oslo Han er doktor i teologi med særlig 

forskningskompetanse i samtidsteologi, fundamentaletikk og reformasjonsstudier. Temaet denne 

dagen er Luther og reformasjonen: Hva var det mest sentrale og hva betyr det for oss i dag – i kirke 

og samfunn? Hva er luthersk identitet og hva bør kjennetegne luthersk trosopplæring?  

Bibelfortelling ved Hege Meråkerås. I løpet av denne timen vil Hege Merakerås, profesjonell forteller 

i bedriften Den gode historien, gi oss sin versjon av et knippe kjente bibelfortellinger.  Hun vil snakke 

litt om valg vi har i møte med bibeltekstene, og viktigheten av å ta i bruk sin egen unike personlighet 

for å fortelle best mulig. Bibelfortellingene er vårt felles arvegods, og har like mange mulige 

formidlingsmåter som det finnes formidlere. Velkommen til en inspirerende time med lave skuldre 

og stor fortellerglede!  

«Skapingsdagane i Os» -«Skapingsdagane» er et kreativt sommerskoletilbud for barneskolebarn i Os 

utenfor Bergen. Tilbudet har en kunstnerisk profil og hver morgen samles alle i kirken rundt temaene 

«Skapt i Guds bilde», «Skapt til fellesskap» og «Skapt til å dele». Dagene avsluttes med en 

skapelsesgudstjeneste. «Skapingsdagane» vant Trosopplæringsprisen i 2016 og de to ildsjelene Gro 

Helen Skjælaaen og Hege Varhaug-Lekven er klare for å motivere til kreative arbeidsmetoder i møte 

med barn. 

Påmelding på nett innen 9. august 2017 

 Fellesrådsansatte avklarer deltakelse med arbeidsgiver.  

 Prester ansatt av bispedømmerådet får Forum dekket av arbeidsgiver, utenom prostens 
vikarbudsjett. 

 Ulønnede medarbeidere kan søke menigheten om støtte. 
 
Priser:  A med overnatting, alle måltider: kr 1150,- 
 B uten overnatting, med middag onsdag: kr 950,- 
 C uten overnatting, uten middag onsdag: kr 800,- 

 

 


