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INNLEDNING 
 

Overskriften «Her hører vi til» er mottoet og visjonen til trosopplæingsarbeidet som også 

menighetsrådet har gjort til sin visjon, gjort til en ledesnor som også ble fulgt i arbeidet i 

2015. 

Sande menighet består av ca 82% av kommunens innbyggere og kirkens medlemmer er 

betjent av to kirker, Sande kirke – som er en middelalderkirke fra ca 1150 i Sande sentrum, og 

Bekkestranda kapell som ble oppført på begynnelsen av1900-tallet og er vakkert beliggende 

ved Sandebukta. Ved begge kirkene er det gravlunder. Sande menighet ligger i Sande 

kommune lengst nord i Vestfold. Det er kort avstand og god kommunikasjon til resten av 

Vestfold, og til Drammen og Oslo.Det bor ca.9200 innbyggere i Sande (anslag for 2015), og 

kommunen har en sterk befolkningsvekst. 

En av de viktigste hendelsene i 2015, en hendelse som krevde mye innsats fra mange, var 

kirkevalget 13. og 14. september – se side 4 for se hvem som sider i de nye rådene. I Sande 

ble det valgt nytt menighetsråd og fellesråd, men det er den samme gruppe mennesker som 

utgjør begge rådene, siden Sande er en ett sokns kommune. 

Mye godt skjedde i forrige valgperiode, men det nye menighetsrådet ble møtt med mange 

forventinger fordi 2015 var et krevende år. 

Sande kirke og menighet har i 2015 opprettholdt sine aktiviteter til tross for vakanse i 

stillinger, sykdom og ekstra belastning på de ansatte.  

Det var også mange frivillige som bidro. Menigheten er svært takknemlig for den frivillige 

innsatsen og håper at vi i tiden fremover kan utvikle samarbeidet med frivillige videre.  

Økonomien i 2015 var tilfredsstillende og gav et lite underforbruk i forhold til budsjett. 

 

Noen få stikkord om aktiviteten; 

 

 Besøkstall ved gudstjenestene var noe lavere 

 Nattverdsøkningen hadde en gledelig vekst 

 Antall dåp gikk opp med 10% - men er fortsatt lavt 

 Antall konfirmanter var noe lavere enn året før 

 Givergleden er god, men vi håper å kunne øke denne 

 Driften på gravlundene har vært god og det er mange lovord om det som gjøres der 

 Arbeidet med på kopling for vann og avløp på Bekkestranda kapell nesten ferdigstilt 

 Noen av høydepunktene vi tar med oss fra året, er det gode skole-/ kirkesamarbeidet, 

glade ungdommer i Soul Children, innsatsen fra råd og utvalg og babysang som lager 

liv både på menighetssenteret og hos de eldre på Sandetun  

 

Menighetens nærvær i lokalmiljøet ytrer seg på flere vis: 

 

 Ved faste gudstjenester ukentlig i en av kirkene 

 Ved kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser 

 Ved et godt kirkemusikalsk tilbud gjennom året og under gudstjenester 

 Ved hjemmebesøk, skole- og barnehagebesøk, og ved julevandringer  

 Ved aktiviteter for barn, ungdom og voksne i det flotte menighetssenteret 

 Bibelgrupper i hjemmene og i regi av misjonsorganisasjoner 
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Menigheten ønsker å gi næring til gudstro, ramme og innhold til de store begivenheter i livet, 

og er åpen for alle. Vi vil gi kultur- og musikkopplevelser, vil dyrke fram frivillighet og tilby 

deltagelse i fellesskapet. Sande menighet hadde et regelmessig tilbud av gudstjenester, også 

om sommeren 2015. Hensikten er å bygge og vedlikeholde felleskapet i menigheten omkring 

gudstjenester og andre aktiviteter.  

 

Ønsket om økende aktivitet betyr også økt behov for ressurser. Målet er å kunne dekke 

opp dette med flere frivillige!  

 

 

 

 

 

VIRKSOMHETEN I TALL 
 

Under finner dere en summarisk oversikt over statistikktallene. Så langt tallene er kjent er det 

tatt med tall både for 2014 og 2015. 

Totalt hadde vi ca 50 frivillige i 2015. 
 

VIRKSOMHETER 2014 2015 

Antall gudstjenester 84 84 

Deltakere ved gudstjenester 7601 7170 

Andre gudstjenester utenom søndag 22 22 

Deltakere ved andre gudstjenester  2591 

Antall døpte 51 56 

Antall konfirmanter 74                67 

Antall vigsler i kirken 9 13 

Antall gravferder, totalt fra soknet 66 66 

Antall barnehagebesøk i kirken   

Antall skoleklassebesøk i kirken   

Antall besøk ved konserter - totalt   

Kirkeofringer i alt  i kr 

Givertjeneste kr 

Andre innsamlinger i kr 

  140.864 

 56.800 

115.208 

Innsamling til nytt flygel  55.633 
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MENGHETSRÅD/ FELLESRÅD 2011 – 2015 

 

Sande kommune er en ett sokns menighet derfor er det samme representanter i begge råd 

 

Faste representanter 

 

Jan Einar Kvernstuen    leder  

Reidun Andersen Weberg   nestleder 

Gudmund Gran    representant 

Elin Beate Lersveen    representant 

Magne Jarle Ask    representant 

Øyvind Sola     representant 

Benedicte Aass (sokneprest)   representant 

 

Jonn Bjørnar Wøllo    kommunal oppnevnt representant i fellesråd 

 

Vara representanter 

 

1. Håkon Rinde    vara representant 

2. Kristin Dragsund Gregersen  vara representant 

3. Aslaug Lunde Jordanger   vara representant 

4. Elling K H Raknestangen   vara representant 

5. Harald Kåsa    vara representant 
 

 

NYTT MENGHETSRÅD/ FELLESRÅD 2015 – 2019  
 

De nye råden trådt i funksjon først 1.desember 2015!  

 

Faste representanter 

 

Sissel Leet Skeide      leder  

Anne Rangnes     nestleder 

Narve Lid     representant 

Elin Beate Lersveen    representant 

Morten Jarle Ask    representant 

Eli Kristin Flåten    representant 

Benedicte Aass (sokneprest)   representant 

 

Jarle Johannessen    kommunal oppnevnt representant i fellesråd 

 

Vara representanter 

 

1. Kristin Gregersen    vara representant 

2. Liv Andrine Skaug    vara representant 

3. Robert Kristiansen    vara representant 

4. Kristian Sommerstad   vara representant 

5. Tom Haugland Pettersen   vara representant 

 



 
5 

ANSATTE I SANDE MENIGHETEN I 2015 
Kirkeverge     vakant fra juli 2015  (80% stilling) 

Sokneprest     Benedicte Aass  (100%) 

Kapellan     Martin Brenne Wigtil  (100%) 

Kantor  I     Bjørn Luksengård    (100%) 

Kantor II     Aare-Paul Lattik   (25%) 

Regjøringsmedarbeider   Tove Ellingsen  (32%) 

Sekretær     Kari Storli   (80%) 

Kateket     Ann-Kristin Halle Larsen  (100%) 

Trosopplærer     Anne Kristine Bruserud (100%) 

Kirketjener – Sande kirke   Bent-Ove Weberg  (40%) 

Kirketjener – Bekkestranda kirke  Marit Bruserud  (20%) 

Driftsleder gravlund    Vidar Mikalsen  (100%) 

Gravplassmedarbeider   Isabella Hesby Johnsen (80%) 

 

ÅRSMELDING FOR PRESTETJENESTEN I 2015 

 

I 2015 har følgende prester tjenestegjort i Sande sokn: 

Sokneprest Benedicte Aass, kapellan Martin Brenne Wigtil og vikarprest Ragnhild 

Christophersen. 

Prestetjenesten i 2015 bar noe preg av at begge de faste prestene var ute i fødselspermisjon i 

hver sine perioder. Kapellan Martin Brenne Wigtil fra 2.august til 11.oktober og sokneprest 

Benedicte Aass fra 23.november og ut året. Ved begge anledninger var Ragnhild 

Christophersen inne som vikarprest. 

Kirkelige handlinger 

Det ble utført 56 dåpshandlinger i 2015, noe som var en økning på 5 fra året før. Men 

dåpsprosenten er for lav og det er en utfordring som menigheten må jobbe med i tiden 

fremover. Dåpsseremonien for de som kommer til dåp har en form som ser ut til å fungere 

godt. 

Det var 67 som ble konfirmert i 2015, en nedgang på 7 fra året før. Også 

konfirmasjonsprosenten skulle gjerne vært høyere, noe som må jobbes med. Det som deltar på 

konfirmasjon er derimot meget fornøyd med opplegget.  

Det var 66 gravferder i 2015, det samme antallet som året før. Det gir omkring 1,3 gravferd i 

uken, men disse kommer svært ujevnt fordelt og tar i perioder mye av prestenes arbeidstid. 

Det var 13 vielser i Sande sokn i 2015, noe som er 4 flere enn året før. Tyngdepunktet av 

vielser er på sommeren, men det er enkeltvielser andre ganger i løpet av året også. 

Møtepunktene de kirkelige handlingene utgjør mellom kirken ved prestene og bygdas 

innbyggere er uvurderlig. 
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Gudstjenester 

Det ble avholdt 84 gudstjenester i 2015. Totalt antall deltagere på gudstjenestene har sunket 

noe fra året før, men antall nattverdsdeltakere har økt forholdsvis mye. 

Etter en del prøving i 2014, har vi holdt på 1977-liturgien i hele 2015 og har falt til ro med 

det. Det var familiegudstjenester med litt enklere liturgi en gang per måned, og på det andre 

gudstjenestene var det søndagsskole. 

Kjernen i gudstjenestedeltagerne er trofaste, men vi skulle gjerne hatt flere som gikk fast til 

gudstjeneste. 

 

Sykehjemmet 

Soknepresten hadde sammen med kantor ansvar for jevnlige besøk på Sandetun. Dette bar i 

2015 preg av at kantor var langtidssykemeldt. 

 

Pilgrimsvandring fra Sande til Lier med overnatting på Fjell 14-15 mai. 

På Kristi himmelfartsdag, den 14.mai, var det pilgrimsgudstjeneste med påfølgende 

pilgrimsvandring til Lier. Turen gikk fra Sande kirke via Skoger kirke, Fjell kirke, hvor det 

var overnatting, Frogner kirke og til sist Gullhaug kirke. Det var en god gjeng som gikk fra 

Sande. 

 

Bispedømmedag i Larvik 

Den 12.juni inviterte bispedømme til inspirasjonsdag i Larvik med fokus på hvordan vi får 

fulle hus i kirkene våre. Sande var representert med prester, kateket og trosopplærer, pluss en 

gjeng konfirmanter. 

 

Barnehage- og skolegudstjenester til jul 

Det ble avholdt 5 barnehagegudstjenester og 9 skolegudstjenester til jul. Alle barnehagene og 

skolene var invitert til å komme, og samarbeidet med skole og barnehage fungerer. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVLUNDER OG DRIFT 
 

Sande menighet har tre gravlunder, to ved Sande kirke og en ved Bekkestranda kapell. 

Det arbeides med utvidelse av gravlunden på vestsiden av veien for Sande kirke. 

Det var 1,8 stilling knyttet til driften. I tillegg ble det brukt sommervikarer. 

 

Det var totalt 66 begravelser / bisettelser i 2015. 
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Menigheten har stellavtale på 62 gravsteder. Vi bytter ut blomster tre ganger i året og har et 

skifte av jord i løpet av en sesong, ukentlig kantklippes og det lukes ved behov.  

        

Det var 36 graver som ble slettet i 2015. Her ble vanlig prosedyre fulgt. 

 

Arbeidssituasjonen for personellet på drift ble nok preget av vi måtte besvare telefoner og 

ivareta en del andre oppgaver som normalt kirkeverge og kontorfullmektig normalt tar. Dette 

på grunn av vakanse og sykemeldinger. Dette gikk utover de normale oppgavene. Det ble søkt 

løst ved å jobbe en del ekstra. 

      

Gravplassmedarbeider ble sendt til Kongsberg på kurs for å bli opplært i innkreving av 

festeavgifter, legatavgifter (stell av graver) og data føring av festeavgifter noe som hadde 

ligget nede siden ca. 2010. Det ble en omfattende oppgave. Det viste seg at 360 gravfester 

manglet kontrakt og en stor innsats ble lagt ned for å finne fram til pårørende. Dette gav gode 

resultater og vi er nå langt mer a jour. Økonomisk betyr dette også mye. Det er viktig at dette 

blir fulgt opp fordi driften er basert på disse inntektene. 

       
 
 
 
 

VEDLEGG OG UTFYLLENDE INFORMASJON 
 
 
Vår dato Vår ref. Deres dato Deres ref. 

17.2.2016 AKHL   

 
KOMMENTAR TIL KIRKELIG UNDERVISNING 2015 

 
Sammen med årsrapport for trosopplæringstiltakene har jeg lyst til å synliggjøre noen elementer: 

 
- Jeg er glad for det nye menighetsrådets bevissthet på å ville nå ut. Vi erfarer på nytt i 2015 at 

det ikke skorter på tilbud, men på oppslutning. Menigheten har en stor gevinst å hente ved å 

sette fokus på hvordan vi vil nå ut med tilbudene våre. Dette gjelder ikke bare undervisnings-

feltet, men hvordan vi ønsker å være menighet. For hvem.  
 

- KonfCamp som leir for konfirmantene var en suksess! Vi dro i 2015 med halve 

konfirmantkullet til Skjærgårds på Risøya en uke i juli. Det var en kjempeopplevelse på alle 

måter; konserter, undervisning, sommerdager, fellesskap, lek, tro, samtale. Både ledere og 

ungdommer gav gode tilbakemeldinger. Ungdommene ble invitert til bowlingkveld på høsten 

(etter endt konf.tid), og vi fylte en buss med blide ungdommer, som tok i mot invitasjonen fra 

de kirkelig ansatte med den største selvfølge – vi kjente jo hverandre :) I skrivende stund har 

10 ungdommer meldt seg på tilbudet VIDERE på Skjærgårds til sommeren. Et tilbud til 

fjorårskonfirmanter i regi av Konfcamp. Disse må vi satse på! De er gull! 
 

- Kirkelig undervisning handler om tro. Ingenting er viktigere i opplæring i og til tro, enn 

relasjoner. Det er i relasjonene vi har vårt kraftsenter. Det er menneskene barn og unge møter 

som er det sentrale – og hvem vi peker på. Alt vi lykkes med, lykkes vi med fordi vi er 

mennesker som lar oss bruke av Gud, til noe Gud synes er lurt. En ny erfaring i 2015, var å 

legge hjemmegrupper inn i konfirmantåret. I smågrupper ble konfirmantene tatt imot rundt om 



 
8 

i hjem i menigheten, og evalueringen viste at ungdommene satt enormt pris på de åpne dørene 

og at det gav dem språk til tro. 

 

- Vi kan være stolte av det positive samarbeidet vi har med skolene og barnehagene. Dette er en 

viktig investering! Møtepunktene med skoler og barnehager kommer ikke frem i årsrapporten 

for trosopp-læring (fordi det ikke er definert som trosoppl.tiltak), men er våre gode 

hverdagsmøter inn i barnas hverdag. Til hvert årstrinn på alle barneskoler, inviterer kirken til 

besøk i kirken/ på skolen, direkte knyttet til kompetansemål i KRLE-faget. Vi får være en 

ressurs, og det er jo noe av det hyggeligste man kan være. Vi har også et godt samarbeid med 

ungdomsskolen, som er flinke til å involvere ungdommene i gjennomføringen av 

julegudstjenestene.  

 

- Trosopplæringsutvalget (TU) er en stor ressurs i kirkelig undervisning. De har i 2015 tatt tak i 

utfordringene rundt synkende dåpstall, og tenker konkret rundt tiltak. Det er trykket opp flotte 

dåpskort som skal sendes til nybakte foreldre.  

 

- Visjonen for trosopplæringen i Sande menighet heter «Her hører jeg til». Vi opplever at det er 

vanskelig å finne linker fra aktivitet/ tilbud til et fellesskap å tilhøre. Vil vi at gudstjenesten 

skal være samlingspunktet, mener jeg vi må jobbe mer strategisk, sammenhengende og 

planlagt for å få dette til. Om ikke gudstjenesten er stedet hvor fellesskapet møtes, hvor er det 

i så fall da? Vi må som menighet snakke sammen om hvilke(t) fellesskap vi vil barn, unge og 

deres foreldre skal tilhøre, og hvordan vi kan jobbe mot felles mål. Har vi ikke et fellesskap å 

tilhøre, har vi heller ikke noe sted å hente frivillighet fra. Fellesskapet må være påfyllsstedet, 

og at man der blir utfordret og oppfordret til tjeneste. Da blir vi levende menighet og lærende 

fellesskap på tvers av generasjoner. 

 

 

Ann-Kristin Halle Larsen, kateket 
 

           

 17.2.2016 

 

ÅRSMELDING BABYSANG  SANDE MENIGHET 
 

«Babysangens intensjon er å gi barnet erfaringen av å være et mesterverk fra Skaperens 

hånd.» 

 

Formålet med tilbudet om babysang er å bygge nettverk i menigheten, motivere til 

trosopplæring i hjemmet og gi trygghet til rollen som formidler av at barnet lever med en 

himmel over livet. Det skal være et godt treffsted med lave skuldre, hyggelige omgivelser, 

variasjon i sanger og regler, og et fokus på det gode øyeblikket mellom barn og forelder. 

 

Babysang arrangeres hver tirsdag i storsalen på menighetssenteret kl.11.00. Kateketen har 

ansvar for samlingene. I 2015 ble vi etter hvert så mange på babysang at vi delte tilbudet i to; 

babysang for de minste kl.11 og småbarnssang for de litt større kl.12.15. Vi møttes til felles 

lunsj på midten:) 
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Marit Bruserud og Elisabeth Hansen stiller frivillig opp hver gang og lager lunsj til glade 

mammaer, og innimellom noen pappaer. Lunsjen er viktig! Det er møtestedet som preges av 

smil og prat og god stemning. 

 

Den siste tirsdagen i måneden flytter vi babysangen inn på stua på Sandetun. Aktivitør 

Christina Borge har vært initiativtaker, og legger praktisk til rette for det. Babysang på 

Sandetun har vært gode opplevelser for alle aldre. Vi synger sangene vi pleier, men sitter med 

de eldre rundt oss. De klapper og synger med og engasjerer seg. Barnas ansikter vekker gamle 

øyne, og det er godt for både nybakte foreldre og eldre å se at vi kan bety noe for hverandre 

og glede hverandre bare ved å møtes og være til.  

 

52 barn deltok på babysang i 2015. 

 

Ann-Kristin Halle Larsen, kateket i Sande menighet 

 

 

ÅRSMELDING SØNDAGSSKOLEN SANDE 
MENIGHET 
 
Søndagsskolen er et tilbud for barn i gudstjenestetiden på søndager kl.11.00. Når barn 

kommer til kirken, skal de møte en samling som er tilrettelagt for seg. Det blir lagt vekt på å 

se det enkelte barn, gi Bibelfortellinger videre og å få delta. Barna kommer tilbake til 

kirkerommet før gudstjenesten er ferdig.  

Samlingene på søndagsskolen er bygget opp rundt den kreative formidlingen. Vi synger, ber, 

leker og prater. Det er plass til både sisten og lystenning. På slutten av samlingen, sprekkes 

en oppdrags-ballong hvor vi utfordres til å gjøre noe for andre.  

 

2015 

løpet av året har 34 barn vært innom søndagsskolens 

arrangement. Det er søndagsskole i alle gudstjenester, utenom 

familiegudstjenestene hvor alle er sammen i kirken. Året starter 

med Juletrefest på Bekkestranda, hvor søndagsskolen er ramme 

for familiegudstjenesten. Den samlet i fjor mange barnefamilier. 

Kirkekino på Bekkestrand var høstens høydepunkt med 

«Knerten i knipe» og Jesu fortelling om Sakkeus i skjønn 

forening. Puter på gulvet og popcorn i begeret skapte god 

stemning. Dette er et tiltak vi gjerne gjør igjen. Kirkerommet har 

plass til hele livet; også barn og popcorn :) 

 

Vi er to voksenledere som bytter på å ha ansvar for samlingene: 

Paul Benjamin Hansen og Ann-Kristin Halle Larsen.  

En av lederne deltok også på årets Trosopplæringskonferanse – en nasjonal storsatsning i 

Den norske kirke hvor barn, unge og trosopplæring står i sentrum. 

 

For søndagsskolen, 

Ann-Kristin Halle Larsen 
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Trosopplæring i Sande menighet 2015 

 

Dåp 

Aldersgruppe 

0 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Bli kjent med kirken, kirkerommet og liturgien. Reflektere sammen med foreldrene om dåp og løfter, samt 

trosopplæring i hjemmet. Fremme foreldrene som viktigste aktører i trosopplæringen. Gi informasjon om 

menighetens trosopplæring. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 1 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 1 

Ansvarlig 

Prester. Tverrfaglig samarbeid. 

Kommentarer 

Som tillegg til denne dåpssamtalen har Sande menighet, som et nytt tiltak i 2013, startet egne dåpssamlinger der 

hovedfokuset er hvordan drive trosopplæring i hjemmet. På denne samlingen gjennomgår vi bønner og sanger 

med foreldrene og deler ut materiell til bruk i hjemmet. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Møte foreldrene og la dem fortelle om barnet og egen tilknytning til kirken og troen. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Dåpsbefalingen, dåpsliturgien, Jesus og barna, trosbekjennelse og Fader Vår 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Be Fader Vår, delta i liturgien, salmene og dåpshandlingen. Bønn for og med barnet. Lese bibelfortellinger for 

barnet. Aftenbønn og sang. 

Arbeidsmåter 

Dåpssamtale i hjemmet, dåpsgudstjeneste, dåpslys, informasjonsfolder, dåpssamlinger for foreldre og faddere. 

 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 39  

Total oppslutning: 64% av 61 
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Dåpssamling 

Aldersgruppe 

0 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Fokus på hjemmets rolle i trosopplæringen, og hvordan menigheten kan være en ressurs for foreldrenes 

trosopplæring. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 1 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 1 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Hjemmet et barnets viktigste arena. Det er her vi får vi med oss "brillene" vi ser verden med. At Gud elsker 

barnet og har gode tanker for det, har sine viktigste formidlere i foreldrene. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Gjennom møtepunkter med menigheten, ønsker vi at foreldrene skal oppleve kirken som en ressurs i barnets 

opplæring i tro. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Samlingen skal gi konkret materiell og tips til enkel trosformidling i hjemmet gjennom aftenbønn, sanger og 

hverdagsrytme. 

Arbeidsmåter 

Dåpsforeldre som skal ha dåp nærmeste to mnd. inviteres til fellessamling i kirken. Kirkens trosopplæring 

presenteres, vi ber enkle bønner og synger barnesanger sammen. Gjennomgang av det praktiske rundt selve 

dåpshandlingen. Fokus på rollen vi får lov å ha som foreldre. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 15  

Total oppslutning: 25% av 61 

Kommentar til oppslutning 

De inviterte til dåpssamling er de som skal ha dåp den neste måneden, av de inviterte kom alle, altså 100%. 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

Det fungerer svært godt med servering av frukt og kaffe i lillesalen først. Gode tilbakemeldinger på å møte de 

andre dåpsfamiliene. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Det kan diskuteres videre hva innholdet skal være, da enkelte familier har hatt dåp før og ikke trenger all den 

praktiske informasjonen. 
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Babysang 

Aldersgruppe 

0-1 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Bygge nettverk i menigheten. Motivere til trosopplæring i hjemmet. Gi trygghet på viktigheten av egen rolle. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 10 

Totalt antall timer: 20 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40 

Ansvarlig 

Kateket og frivillige 

Kommentarer 

Babysang har hatt en veldig positiv utvikling. I løpet av 2014 måtte vi dele gruppa i to, og kjører nå babysang, 

felles lunsj og så småbarns-sang etterpå. De to frivillige som lager lunsj til mammaer og pappaer bidrar til et 

godt møtested som preges av smil og prat og god stemning. Vi har også i høst vært i dialog med 

aktivitetsansvarlig på dementavdelingen på sykehjemmet og vil starte et samarbeid rundt generasjonssang i 

2015. 

 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Gi ord, sanger og trygghet til å praktisere tro i hjemmet og i kirken. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Fader Vår, det dobbelte kjærlighetsbudet, trosbekjennelse, skaperverket 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Bønn, synge, samspill mellom foreldre og barn. Aftenstund med fortelling og bønn. Gode opplevelser i et 

kristent fellesskap 

Arbeidsmåter 

Sang, lek og dans, bønn og velsignelse, opplevelser, samtale og måltidsfellesskap. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 52 

Total oppslutning: 50% av 104 

Totalt oppmøte: 18 Total oppslutning: 10% av 172 

 

Fadderpose med materiell til utdeling 

Aldersgruppe 

1-3 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Inkludere fadderne i markering av dåpsdagen. 

Omfang 
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Antall samlinger / samvær: 2 

Totalt antall timer: 2 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6 

Ansvarlig 

Trosopplærer og prest 

Kommentarer 

Tiltaket skal iverksettes fra 2015. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Sørge for materiell som hjemmene kan ha nytte og glede av i trosopplæringen. Det som deles ut skal formidle at 

barnet er skapt, elsket og holdt oppe av Guds kjærlighet. 

 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Materiellet som deles ut skal fortelle om sentrale elementer i kristen tro og gi kjennskap til høytidene. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Materiellet skal gi hjelp til å lære barnet og be, og gjennom sanger gi ord til å uttrykke tro. 

Arbeidsmåter 

Fadderne får i dåpen utdelt en fadderpose med materiell. Det er da faddernes ansvar å gi en gave til barnet på 1- 

og 2- årsdag for dåp, og slik markere dåpsdagen. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 18  

Total oppslutning: 10% av 172 

Kommentar til oppslutning 

Fadderposen er et nytt tiltak i trosopplæringen fra høsten 2015, alle de døpte i høst har fått utdelt pose og 

denne inneholder gaver frem til 4 år etter dåpen. 

 

Figurteater 

Aldersgruppe 

3-7 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Samle barn og familier til en lavterskel adventskveld med figurteater, juleverksted og kafe. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 2 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 10 

Ansvarlig 

Trosopplærer 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Vi lager engler 
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Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Vi feirer advent og førjulstid 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Vi har juleverksted " gi så skal du få" 

Arbeidsmåter 

Forestilling for barna og familien etterfulgt av juleverksted og kafe. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 40  

Total oppslutning: 11% av 365 

 

Utdeling av 4-årsbok i familiegudstjeneste 

Aldersgruppe 

4 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Bli kjent og trygg i kirken. Materiell til trosopplæringen i hjemmet. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 3 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3 

Ansvarlig 

Trosopplærer og Trosopplæringsutvalget (TU) 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Tilhørighet til menigheten og kirken. Dåpsbefalingen. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Jesus og barna, Sakkeus, 2. trosartikkel, liturgien. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Bønn, bordvers, lese fortellinger om Jesus for barna, synge kristne barnesanger, være medarbeidere i kirken. 

Arbeidsmåter 

Utdeling av 4-årsbok og Gjør-det-selv-bok på familiegudstjeneste. Barna inviteres til kirken en time før 

gudstjenesten starter. Vi blir litt kjent med hverandre og rommet, synger et par sanger, snakker om hva vi skal 

gjøre i gudstjenesten og spiser litt før det starter. Invitasjon til alle døpte 4-åringer. Informasjon om 

søndagsskolen. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 34 Total oppslutning: 15% av 220 
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Søndagsskolen  

Aldersgruppe 

4-6 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Gi Jesus til barna! 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 16 

Totalt antall timer: 16 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 48 

Ansvarlig 

Kateket og frivillige 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Barna skal få ord og sanger til egen tro. Bli trygge på at livet leves med en himmel over seg, og en Gud som 

bryr seg om, og som vi kan snakke med. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Barna følger fortellingene gjennom kirkeåret, lærer Fader Vår, aftenbønner og bordbønner. Blir vant til å bruke 

egne ord når de ber. Barna skal bli kjent med kirkerommets fortelling. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Barna skal bli inkludert i misjon og diakoni ved å lære om andre barn og dele av det de har. 

Arbeidsmåter 

Samlinger i kirkerommet med fortellinger, lystenning, bønn, sang og avslutning rundt alteret. Delta på 

gudstjeneste. Pakke inn julegaver til barn i Ukraina, delta i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. 4-6 åringene får 

tilsendt invitasjon. Omtale i avisa + annonse. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 34 

Total oppslutning: 15% av 220 

Kommentar til oppslutning 

Søndagsskolen som tiltak skal ut av trosopplæringsplanen og stå som et av menighetens kontinuerlige tilbud til 

barn. Jeg velger å rapportere inn det som var søndagsskolens breddetilbud for aldersgruppen 4-6 år: 

KIRKEKINO. 

 

Barnas Finalesøndag 

Aldersgruppe 

4-12 

Mål – Hva er formålet med tiltaket? 

Økumenisk avslutningsgudstjeneste for alt kristent barnearbeid i bygda. Barna for Jesus. 
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Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 5 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 45 

Ansvarlig 

Kateket og frivillige i barnearbeidet 

Kommentarer 

Samarbeid med de kristne barneforeningene i Sande. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Å høre til hos Gud og være hjemme i kirken. Vennskap og fellesskap. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Barna skal bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Aktive medarbeidere i gudstjenesten. Barna skal få gi uttrykk for troen sin gjennom tilbedelse, glede og lovsang. 

Arbeidsmåter 

Gudstjeneste, involvering, ballonger og pølsefest. Leker på torget. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 20  

Total oppslutning: 3% av 726 

Kommentar til oppslutning 

Samarbeid mellom menigheter i bygda hvor barnas aktiviteter presenteres og har sin avslutningsgudstjeneste. 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

Vi ønsker at denne gudstjenesten er obligatorisk for alle grupper for barn og unge i menigheten. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Fin gudstjeneste for og med barna, bra med leker og servering etterpå. 

 

Next Level 

Aldersgruppe 

4-18 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Next Level skal være et dansetilbud hvor hvert enkelt barn blir sett og verdsatt, og være en døråpner inn til 

menighetens barn og ungdomsarbeid. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 10 

Totalt antall timer: 10 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 90 

Ansvarlig 
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Trosopplærer 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Dansetilbudet skal fremme glede over å være skapt slik man er, av Gud. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Barna skal møte dans som uttrykksform. Bibelen er full av musikk og dans som tilbedelse til Gud. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Next Level skal være et sted å oppleve nestekjærlighet i praksis. Dette er sentralt. 

Arbeidsmåter 

Barnedans, Hip Hop-kurs, advents-workshop, kurs i ballett, jazz og moderne dans. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 95 

Total oppslutning: 13% av 726 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

Tiltaket ble avsluttet våren 2015. 

 

Skolestartmarkering 

Aldersgruppe 

6 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Barna skal oppleve at kirken er opptatt av hele livet, og ser dem. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 2 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 2 

Ansvarlig 

Kateket/ trosopplærer, prest, TU 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Hvem er jeg? Hva er sant og viktig? 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

3. trosartikkel. Talenter og nådegaver. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Fader Vår med bevegelser, gudstjeneste hvor barna medvirker 

Arbeidsmåter 

Invitasjon sendes til alle 1.klassinger. Gave deles ut i gudstj. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 9  
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Total oppslutning: 10% av 87 

 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

Fin gudstjeneste og koselig med servering på vei ut som var spesielt tilrettelagt barna. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Det må være en som leder barna i sangen, når det skal være barnesalmer med bevegelser. 

 

HalloVenn 

Aldersgruppe 

6-10 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Gi barna et positivt alternativ til den kommersielle halloween. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 3 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 15 

Ansvarlig 

Kateket/ trosopplærer og frivillige 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Vennskap og relasjoner, tilhørighet og selvstendighet 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Gjøre barna kjent med kirkeårets store fortelling 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Barna skal oppleve kirken som et gjestfritt og omsorgsfullt fellesskap som ser dem og tar dem på alvor. 

Arbeidsmåter 

5 år-4.kl.klasse inviteres til fest i menighetens storstue. Vennefest med god mat, leker,  

samtale og andakt. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 88  

Total oppslutning: 21% av 412 

 

Kommentar til oppslutning 

Det ble ikke registrert alder på barna som kom, dette er umulig. Det ble annonsert for barn fra 3-10 år, de fleste 

var under skolealder. 40 gutter og 48 jenter. 

Hva var hovedtrekk i denne evalueringen? 

Godt planlagt og gjennomført arrangement, men med for få ledere. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Det må være bedre sikkerhet rundt et så stort arrangement og flere ledere til å møte barna. 
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Barnekoret! 

Aldersgruppe 

7-10 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Formidle kristen tro gjennom sang, drama og fortellinger. Være et sosialt samlingspunkt for å utvikle trygghet og 

vennskap. Oppøve musikalitet gjennom enkel sangteknikk, oppvarming, rytmeøvelser, dansing og tekstuttale 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 10 

Totalt antall timer: 10 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40 

Ansvarlig 

Kantor og frivillige 

Kommentarer 

Barna inkluderes i gudstjenester, konserter og kulturelle arrangement. Deltakelse på festivaler. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Fellesskap, lære kristne sanger. Inkluderende i menigheten og i gudstjenesten Gi språk til egen livs- og 

troshistorie 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Lære å kjenne Bibelen, kristen tro og kristne verdier 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Fast ramme med andakt, sang og bønn 

Arbeidsmåter 

Øvelse på menighetssenteret, sang, dans, drama og bibelfortelling 

 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 9  

Total oppslutning: 3% av 325 

Kommentar til oppslutning 

Pause høsten 2015. 

 

Tårnagenthelg  

Aldersgruppe 

8 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Skape refleksjon over at vi er skapt av Gud og kan takke for alt vi har fått. Bli kjent med egen kirke, symboler, 

sakramenter, og bibelfortellinger gjennom utforsking og aktivt læringsfellesskap. 

Omfang 
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Antall samlinger / samvær: 2 

Totalt antall timer: 8 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8 

Ansvarlig 

Kateket og trosopplærer. Invitasjon til alle 8-åringer i menigheten. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Barna er medarbeidere i gudstjenesten. Å kjenne at jeg hører til hos Gud. Bli kjent med egen kirke og kristen tro 

og praksis. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Trosartikkel, skapelsesfortellingen, den rike bonden, det daglige brød, Fader Vår, dåp og nattverd. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Be, lage gudstjeneste, synge salmer, velsignelse, vise takknemlighet til Gud. Skattejakt i kirken. 

 

 

 

Arbeidsmåter 

En introduksjonsgudstjeneste på høsten - høsttakkefest. Siste weekend i januar: lørdag: skattejakt, agentoppdrag 

og måltid, gudstjenesteverksted. Søndag: aktiv deltakelse på gudstjenesten. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Nei - forsøkt gjennomført, men ingen deltakere 

Hvis nei, gi utfyllende kommentar 

Tiltaket ble avlyst på grunn av for få påmeldte, disse får tilbudet igjen neste gang det arrangeres. 

 

Lys Våken 

Aldersgruppe 

11 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Vise barna at kirken er et sted der de hører hjemme. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. 

Barna skal oppleve at Gud er lys våken for oss. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 2 

Totalt antall timer: 24 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 24 

Ansvarlig 

Trosopplærer, prest, kantor, TU, frivillige 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

At jeg hører til hos Gud. Kirken er mitt hjem og her kan jeg være som jeg er. Er med å lage gudstjeneste 

1.søndag i advent. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Bibelfortellingen i Matt. 21, inntoget i Jerusalem. Joh. 3,16. Nytt kirkeår 
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Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Fellesskap, menighetens barnearbeid. Fokus på Gud som våker over oss; andakt, bønn og sang. 

Arbeidsmåter 

Verksteder, andakter, sanger, bønn, aktiviteter og lek, måltid og nyttårsfeiring på kirkebakken. Overnatting i 

kirkerommet. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 1 

Total oppslutning: 1% av 98 

Kommentar til oppslutning 

Vi flyttet arrangementet til Svelvik fordi det kun var en påmelding. 

 

Kveldscafe 

Aldersgruppe 

11-13 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Barna skal oppleve tilhørighet i et kristent fellesskap. De skal få kjennskap til sentrale bibeltekster. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 16 

Totalt antall timer: 40 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 120 

Ansvarlig 

Trosopplærer og frivillige. Eget styre. 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Identitetsskapende og sosialisering i et kristent fellesskap. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Evangeliet om Jesus, Jesu liknelser, bibelfortellinger fra GT og NT; den barmhjertige samaritan, David og 

Goliat, den bortkomne sønnen, Joh 3.16, Jona og fisken m.fl. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Fellesskap, bibeltime, velsignelse, Fader Vår 

Arbeidsmåter 

Klubb og organiserte aktiviteter en fredag i måneden. Fast ramme. Aktiviteter, fellessamling med andakt, kiosk 

og fritid før avslutning. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 169  

Total oppslutning: 62% av 273 
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Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

Bra opplegg og samling på kvelden. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Flere konkurranser og aktiviteter etter samling som er felles. 

 

Sande Soul Children 

Aldersgruppe 

12-15 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Invitere tweens og ungdom til et kortilbud som gir tilhørighet, opplevelse og musikkglede. Koret inviterer bredt 

ut til seminarer, turer og ved oppstart. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 10 

Totalt antall timer: 10 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40 

Ansvarlig 

Kateket/ trosopplærer i kontakt med frivillige voksenledere, styre og dirigent 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Gjennom tekster og miljøet de er en del av, skal ungdommene bli kjent med hvordan Gud tenker om dem som 

skapt, elsket og opprettholdt av Han. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Koret deltar i minst to gudstjenester gjennom året. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Ungdommene møter kristen tro i praksis gjennom samtale med ledere, bønn og samlinger. Sang som 

uttrykksform og tilbedelse. 

Arbeidsmåter 

Soul Children-festival i Oslo, tur på høsten. Korseminar med invitasjon ut til alle døpte i målgrupppen for koret. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 26 

Total oppslutning: 8% av 336 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

En dyktig dirigent og koselige samlinger. 

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

Enkelte ønsker at koret deler seg pga. alder, dette kan snakkes videre om i 2016. 
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Konfirmasjon 

Aldersgruppe 

15 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med 

konfirmantenes livsspørsmål. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 24 

Totalt antall timer: 63 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 63 

Ansvarlig 

Kateket og kapellan 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Konfirmanten skal oppleve seg sett. Gjennom kunnskap, opplevelse og erfaring skal konfirmanten ha mulighet 

til å se seg selv som ønsket, elsket, skapt og holdt oppe ved Guds kjærlighet. - Se egen plan for 

konfirmasjonstiden. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Bli kjent med Bibelen og sentrale bibelsteder. Bli kjent med gudstjenesten, Fader Vår, trosbekjennelsen, 

sakramentene. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Engasjere seg i et misjonsprosjekt, solidaritetsaksjon. Nestekjærlighet. Tilgivelse. 

Arbeidsmåter 

Se egen plan. Månedlige storsamlinger, leir. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 67  

Total oppslutning: 76% av 88 

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging? 

4 

Hvilken tilrettelegging ble gjort? 

- Fysiske forhold 

- Sosial tilrettelegging 

- Pedagogisk tilrettelegging 

Hva var hovedtrekk i evalueringen? 

De store endringene i årets konfirmantår var innføring av hjemmegrupper og deltakelse på KonfCamp 

(Skjærgårds) istedet for egen leir på Knattholmen. Konfirmantene gav svært god tilbakemelding både på 

hjemmegruppene og leiren. Det ble også lagt opp til flere møtepunkter gjennom året hvor foresatte ble invitert 

inn i konfirmantopplegget - dette gav de voksne god respons på. De var sammen med sin konfirmant i 

oppstartssamtale, gutte-/ jentekveld og Festkveld på slutten av konf.året. 
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Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? 

KonfCamp gav mersmak; gode rammer og gjennomarbeidet innhold. Vi vil tilbake dit. Med relasjoner, 

deltakelse og trospraksiser er vi på gode veier med konfirmanttilbudet i Sande. Med synkende dåpstall må vi 

være bevisst på å snakke høyt om det vi har som er bra. Det bør komme ut informasjon om konf.tilbudet i 

menigheten tidligere på våren; april/ mai. 

 

 

 

Videre  

Aldersgruppe 

15-18 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Gå dypere i den kristne tro, bygge fellesskap og relasjoner 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 10 

Totalt antall timer: 20 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 80 

Ansvarlig 

Trosopplærer 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Undervisning om temaer og samtale om disse etterpå 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Delta på gudstjenester og lære om høytidene 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Være med å gi og bidra på frivillige aksjoner 

Arbeidsmåter 

Samling en gang i måneden med fellesskap og undervisning, avslutte med tur til Skjærgårdsgospel. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Nei - forsøkt gjennomført, men ingen deltakere 

Hvis nei, gi utfyllende kommentar 

Med kun en påmelding, prøver vi igjen våren 2016. 
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Myndighetsmarkering 

Aldersgruppe 

18 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Være en kirke som er nær i livets markeringer. Peke på Jesus som følgesvenn i valg og det voksne livet. 

Omfang 

Antall samlinger / samvær: 1 

Totalt antall timer: 3 

Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3 

Ansvarlig 

Kateket 

Kommentarer 

Gjennomføres i løpet av en 3-års periode 

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring 

Hvem er jeg nå? Åpne brev de skrev til seg selv som 14-åring. Om samliv m utgangspunkt i PREP. Om valg. 

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon 

Utvalg fra brevlitt. med fokus på rettferdiggjørelse ved tro og det nye livet i Kristus. 

Tema/innhold: Kristen tro i praksis 

Bibel og hverdag. Bruke teksten til samtale om liv og erfaring. 

Arbeidsmåter 

Skrive brev til seg selv i konfirmanttiden; "Kjære meg som 18-åring". Innledning ved PREP og bibeltekst, 

grupper, mat og liten gave som myndighetsmarkering. 

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? 

Ja 

Oppslutning 

Totalt oppmøte: 96 Total oppslutning: 100% av 96 

 

Familiegudstjeneste 

Aldersgruppe 

0-18 

Mål - Hva er formålet med tiltaket? 

Gudstjenestefeiring som rommer hele mennesket og hele storfamilien. 

Ansvarlig 

Prest, kantor, trosopplærer og kateket 

 

 


