
 

13 år Rik – fattig. Hvilke globale 

utfordringer møter vi i dag? To samlinger- 

andre samling i samarbeid med Kirkens 

nødhjelp sin fasteaksjon hvor 13-åringene 

inviteres med på bøssevandring. 

Invitasjonsbrev i posten. 
 

14-15 år Konfirmantåret med innlagt 

undervisningssamlinger, interessegrupper, 

leir, store fellessamlinger med aktuelle 

temaer, lysmesse og konfirmasjonsdagen.  
Invitasjonsbrev i posten. 

 

15 år  MILK-kurs basert på KFUK – 

KFUM sitt ledertreningsopplegg.  
 

16-18 år  
Storsamling på forsommeren med 

konsert, andakt og festmåltid. 

      

   

   

 

 

TROSOPPLÆRING I 

ÅSANE MENIGHET 
 

- Tilbud for barn og unge 0-18 år 

 

www.kirken.no/asane 

Facebook: «Åsane kirke – Åsane menighet» 

http://www.kirken.no/


0–1 år  

Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste. 
Bergen kirkelige fellesråd sender ut info. 

 

Babysang hver mandag og torsdag kl. 

12.00 -12.30 gjennom skoleåret. Info under 

dåpssamtale og gjennom halvårsbrev. 

 

1–2 år Sansesamling vår og høst med 

ulike sansestasjoner og markering av dåpen 

med dåpspåminning og velsignelse i 

kirkerommet. Brett-ut bok 
deles ut til alle. Invitasjonsbrev i posten. 

 

2 år Krølletreff med to samlinger (vår og 

høst) om Den bortkomne sauen og På leiting 

etter alle dyrene i Betlehemsstallen. Bøkene Lille 

sau går seg vill og Min bok om Noahs ark deles 

ut. Invitasjonsbrev i posten. 

 

3 år Adventsvandring fra 

snekkerverkstedet i Nasaret til stallen i 

Betlehem og hyrdene ute på marken. 

Kveldsbønnplakat deles ut. Invitasjonsbrev i 

posten. 

 

4 år Trygg i Guds hånd med utdeling av 

4-årsbok, Min aller første bibel, i en 

familiegudstjeneste. Invitasjon i posten. 

 

5 år Påskevandring. 5-åringene følger 

Jesu vandring fra inntoget i Jerusalem 

palmesøndag, gjennom den stille uke og til 

den tomme grav påskemorgen. Barna 

inviteres med i Barnas påskegudstjeneste 

søndag etter påske. Invitasjonsbrev i posten. 
 

3 – 5 år Familiejulefest med fokus på  

Hellig trekonger 

 

6 år 
Glimt av Gud med utdeling av 6-årsbok. 

Førsteklassinger inviteres til å bygge 

løvhytte en tirsdag i september. Søndagen 

etter deltar de i høsttakkefest-gudstjenesten 

og får boken Historien om Jesus – en 

tegneseriebok. Invitasjonsbrev i posten. 

 

7 år 
BIBLO-samling i mars/april. Barna får 

utdelt byggekloss-sett som illustrerer Den 

gode samaritan. Parallelt med opplegget for 

barna holdes et foreldreseminar om 

fortellerformidling i møte med barn. 

Invitasjonsbrev i posten. 

 

8 år Tårnagenthelg. Opplegg lør/søn i 

kirken, med overnatting hjemme. Barna går 

på oppdagelse i kirken, løser mysterier, lager 

mat sammen og får besøk av en mystisk 

gjest. De forbereder også søndagens 

gudstjeneste sammen med presten. 

Invitasjonsbrev i posten. 
 

9 år Den første actionhelt. Illusjonist 

Ruben Gazki drar barna inn i et spennende 

show som tar utgangspunkt i historien om 

David og Goliat. Invitasjonsbrev i posten. 
 

10 år Sang, sal, scene. Barna inviteres til 

en musikal-produksjon om påsken sammen 

med barnekoret Magnificat. Velg mellom 

sang, band, drama, billedkunst, dans og 

scenografi! Invitasjonsbrev i posten. 

 

11 år Lys våken. Helgeopplegg med 

overnatting i kirken over nyttår. Mye lek og 

konkurranse! Invitasjonsbrev i posten.  
 

12 år Vill vakker vandring. Barna 

inviteres til pilgrimsvandring sammen med 

Speideren langs den trondhjemske postveien. 

Invitasjonsbrev i posten. 
 


