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Mål: 

Dåpsforeldre skal oppleve et 

nært og positivt møte med 

kirken og bli motivert til å 

oppdra barnet i den kristne tro. 

9-12-åringenes tro og undring 

skal tas på alvor.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi skal ha to møter med dåps-

familiene før dåp. En samling 

for familiene som skal ha dåp 

i samme gudstjeneste, der-

etter samtale med foreldrene 

til dåpsbarnet og presten. 

Faddere får E-post med tips 

om markering av dåpsdagen. 

Hjemmesiden skal være infor-

mativ om dåp og opplæring. 

Kurs i kirken for 9-12-åringer. 

De skal gi kunnskap om den 

kristne tro, tradisjonene og 

høytidene våre på en spen-

nende måte. 

Erfaringer:

Viktig å bruke tid på grunn-

leggende spørsmål om hva 

som skal prioriteres. Helhets-

tenkning og planmessig arbeid 

i menigheten er nødvendig. 

Reformens største utfordring er 

å motivere foreldre og å skape 

forståelse for hvorfor trosopp-

læring er nødvendig.

Mål:

Støtte unge døve i deres 

arbeid med døv identitet, der 

relasjoner og selvopplevelse 

er i fokus. Internettsatsing. 

Tegnspråksamlinger i de fi re 

nordligste fylker.

Prosjektbeskrivelse: 

Fokusere på identitet gjennom 

å uttrykke seg på tegnspråk 

(poesi og teater) og arbeid inn 

mot gudstjenesten. Arbeid med 

språk og stolthet over eget 

språk. Arrangere temakvelder 

med samtaler om relasjoner/

kropp/natur/medmenneskelig-

het. Distriktssatsingen i nord er 

endret til satsing for spredt-

boende tegnspråkbrukere også 

sør for Trondheim. Internett-

satsingen opprettholdes, med 

ny struktur på siden og mer 

satsing på tegnspråk.

Erfaringer:

At det er viktig å bygge sakte 

og gi trygghet. Bruke samtalen 

som metode, der alle blir 

utfordret til å delta. Alle skal 

inkluderes og bli sett. Ungdom 

kan få store oppgaver så lenge 

de får støtte og blir tatt på alvor.

Produsert materiell etc.:

Tegnspråkpoesi lagt ut på 

www.dut.no.

Asker menighet

Prosjekt: Hellig, 

tilgjengelig og nært

Oppstart: 2006

Målgruppe:

0-1 og 9-12 år

Døves menighet, 
Trondheim

Prosjekt: Etikk 

– kropp/sjel/ 

selvforståelse

Oppstart: 2004

Målgruppe: 14-18 år

Telefon: 73 51 60 77

E-post: doves.menighet.

trondheim@dovekirken.no

Web: dovekirkentrondheim.no 

og dut.no

Telefon: 66 90 93 31

E-post: prosjektleder.asker@

asker.kirken.no

Web: askerkirke.no

OSLO BISPEDØMME
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Mål: 

Å gi alle døpte en opplevelse 

av tilhørighet til kirken.

Teste ut nye tiltak, samt vide-

reutvikle allerede etablerte 

tilbud.

Prosjektbeskrivelse: 

Utvikle bredde- og dybde-

arbeid for 10-13-åringer. I 

dag har vi kontakt med barn i 

denne aldersgruppen gjennom 

10-13-klubben, KFUK/M spei-

deren og MSM - Musikk, Scene, 

Mening, og vil utvikle et tros-

opplæringsprogram for 5.- 8. 

klassinger hvor det eksiste-

rende arbeidet inngår.

Prosjektet vil lage et fordyp-

ningsopplegg for 11-åringene, 

motivere frivillige ledere og 

gjøre bruk av foreldrenes 

ressurser. Videreutvikle infor-

masjon gjennom etablerte 

nettsider.

Erfaringer:

10-13-åringer er både barn og 

ungdom. Stor forskjell på 10 og 

13 år. Det er en litt ustabil alder, 

hvor mange prøver ut ulike 

aktiviteter/fritidstilbud. 

Et slikt prosjekt bør være godt 

forankret i stab, menighetsråd 

og gruppene i menigheten.

Mål: 

Utvikle trosopplæringstilbud 

for 0-12-åringer med utgangs-

punkt i kirkelige og folkelige 

fest- og merkedager året 

rundt. 

Prosjektbeskrivelse: 

Tar utgangspunkt i de ulike 

fest- og merkedagene, og 

hvordan vi på disse kan feire 

og formidle ulike aspekter 

knyttet til troen. Nøkkelen er 

berøringspunkter og over-

lappinger mellom kirkelig 

og folkelig tyding og feiring 

av kirkeåret. Vi vil bidra til å 

fylle festene med innhold og 

fellesskap til glede for lokal-

miljøet på St.Hanshaugen, så 

barn og foresatte får eierskap 

til kirken og nærmiljøet. 

Erfaringer:

Vi har erfart at vår «event»-

baserte trosopplæring (med 

ca 1 arrangement i måneden) 

er en god arbeidsmåte. Ved å 

bruke både frivillige, ansatte 

og profesjonelle kunstnere 

får vi god kvalitet på marke-

ringene våre samt opprett-

holder det lokale initiativet og 

tilhørigheten til prosjektet.

Produsert materiell etc.:

Ressurshefte for Halloween.

«Dette var gøy! 

Når er neste 

arrangement?»

«Vårt krydder er 

at en 12 år gammel 

jente ble døpt på 

en korøvelse!»

Furuset menighet

Prosjekt: Bredde- 

og dybdearbeid i 

menighetens kontakt 

med 10-13-åringer

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-13 år

Gamle Aker 
og Markus 
menigheter

Prosjekt: Året rundt 

i kirka i byen

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år Telefon: 23 62 91 40

E-post: tore.edland@oslo.

kirken.no

Web: kirken.oslo.no/markus

Telefon: 23 62 97 20

E-post: post.furuset@oslo.

kirken.no

Web: oslo.kirken.no/furuset

OSLO BISPEDØMME
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Mål: 

Lære mer om hvordan være 

kirke for og med ungdom (13-18 

år), på et sted hvor de døpte er 

i mindretall i en multikulturell 

og fl erreligiøs kontekst.

Prosjektbeskrivelse: 

Menigheten ligger i et område 

preget av multikulturell, fl erre-

ligiøs storbykultur, der de siste 

årenes konfi rmantkull har vært 

på 1-3 personer. Menigheten, 

sammen med praksisstudenter 

fra UKT-studiet ved Menig-

hetsfakultetet, skal i løpet av 

prosjekttiden drive kartlegging, 

utbygging og evaluering av 

et ungdomsarbeid som kan 

apellere til ungdom i denne 

konteksten, og bidrar til både 

å styrke egen identitet, fremme 

dialog og bygge fellesskap.

Erfaringer:

Finn ut hvem kirken består av, 

og i hvilken kontekst man er 

kirke. Våg å være kirke utenfor 

kirkebygningen. Inviter til 

dialog, fellesskap, utveksling 

og samarbeid. Involver fl est 

mulig i grunnene for arbeidet: 

Hva vil vi og hvorfor?

Mål: 

Utvikle en metode der 

ungdom, med digitale verktøy, 

får bearbeide og formidle egne 

livs- og trosfortellinger, samt 

nærme seg kristne tema.

Prosjektbeskrivelse: 

I første fase besto prosjektet 

av «workshop» én til to ganger 

pr. år. Workshops gir delta-

kerne hjelp til refl eksjon rundt 

eget liv og til å produsere en 

personlig fi lm. I andre fase har 

vi utvidet arbeidet. Vi samler 

ungdom regelmessig og lager 

temafi lmer til ungdomsguds-

tjenestene. 

I begge faser går vi fra samtale 

til produksjon og ender opp 

med visning i kirken med tilhø-

rende forkynnelse.

Erfaringer:

Vi har utviklet en metode som 

gir de unge en mulighet til å 

si hva de tenker om livet og 

troen, og som synes utviklende 

i forhold til deres tilhørighet, 

tro og tjeneste. Arbeid med 

digitale medier krever stor 

omsorg mht personvern, og 

det er økonomisk krevende.

Produsert materiell etc.:

Under utarbeiding: Deltaker- 

og lederhefte inkl. data-CD, 

utarbeidet av ledergruppen, 

samt forskerne som har fulgt 

prosjektet. Publiseres 2008.

«Forkynn 

evangeliet – om 

nødvendig med ord»
– tilegnes Frans 

av Assisi

Grønland 
menighet

Prosjekt:

Ungdomsarbeid i 

motstrøms kontekst 

– samtale, opplevelser, 

identitet, fellesskap

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-18 år 

Haslum menighet

Prosjekt: Digitale 

trosfortellinger

Oppstart: 1995

Målgruppe: 14-18 år

Telefon: 67 52 57 50

E-post: christian.ruge@

haslum-menighet.no

Web: haslum-menighet.no

Telefon: 23 62 91 60

E-post: post.gronland@

oslo.kirken.no

Web: oslo.kirken.no/gronland
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Mål: 

Vi ønsker at barn og unge i 

Prinsdal skal bli trygge på sin 

egen tilhørighet og tro. Slik kan 

de møte dalens fl erkulturelle 

utfordringer med en identitet 

som kristne og med respekt.

Prosjektbeskrivelse: 

Med fl ere og varierte aktiviteter 

vil vi gi mulighet for barn til å 

være en del av en menighet 

og lære dem veien til tro og 

tilhørighet. 

Prosjektet er delt i tre faser: 

kunnskaps-, opplevelses- og 

fellesskapsfasen. Samlingene 

vil primært foregå etter skoletid 

og i helger og ha varierende 

lengde tilpasset deltakernes 

alder. Det vil variere fra kvelds-

aktiviteter, helgeaktiviteter 

kombinert med overnatting i 

kirken, til en uke på leir.

Erfaringer:

Med et god utvalg av aktivi-

teter, bra oversikt over aktivi-

teter i nærmiljøet, er det stor 

sjanse å få med barn og unge. 

Viktigst er ikke oppslutning, 

men å så frøet.

Mål: 

Å skape Tilhørighet, Tro og 

Trygghet for alle døpte, og med 

spesiell vekt på aldersgruppen 

0-6 år og deres foresatte.

Å nå ut til stadig fl ere.

Prosjektbeskrivelse: 

= dåpsperm til foresatte, 

gaver til barnet på årsdag for 

dåp (0-3) og 4-årsbok

i SFO-tiden (7 samlinger + 

gudstjeneste)

frivillige

Erfaringer:

med tiltak/aktiviteter

hengig av antall påmeldte. 

Fornøyde brukere gir god 

respons og rekruttering

menighetens prosjekt med 

bred støtte i stab og MR

Produsert materiell etc.:

Dåpsperm som blir gitt til fore-

satte i forbindelse med dåp og 

oppdateres hvert år.

«Jeg kan godt 

komme på kirke-

klubb hver dag, jeg»

«Jeg synes det 

er morsomt og 

meningsfullt 

for meg»

Hauketo-Prinsdal

Prosjekt: Tilhørighet 

og tro

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 

Holmen 
menighet

Prosjekt: Tilhørighet 

– Tro – Trygghet

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-6 år

Telefon: 66 85 50 30

E-post: prosjektleder.holmen@

asker.kirken.no

Web: holmenkirke.no

Telefon: 23 62 98 50

E-post: post.hauketo-prinsdal@

oslo.kirken.no

Web: hauketo-prinsdal-kirke.no

OSLO BISPEDØMME
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Mål: 

Tilhørighet til kirken. 

Øke oppslutningen, inkludere 

barn med ulik kulturell bak-

grunn, inkludere barn med 

spesielle behov og øke 

andelen frivillige.

Prosjektbeskrivelse: 

Agentskole for 7, 8 og 

9-åringer med foreldre, 

besteforeldre og faddere. En 

februarhelg med samling på 

lørdag og gudstjeneste på 

søndag. Treårs syklus med 

ulike tema. Samarbeid med 

Søndagsskoleforbundet.

Juniorkonfi rmantopplegg for 5. 

klassinger. 12 ukentlige hver-

dagssamlinger etter skoletid 

og en familiegudstjeneste 

om høsten. Tema: Bibelen og 

gudstjenesten. Varierte formid-

lingsformer.

Erfaringer:

Relasjonsbygging er viktig 

for oppslutning og inkludering 

av barn med ulik kulturell 

bakgrunn. Det er arbeidskre-

vende å nå barn med særskilte 

behov. Målbevissthet i rekrut-

tering av foreldre som frivillige. 

Tverrfaglig samarbeid er viktig 

for kvalitetstiltak.

Produsert materiell etc.:

Nettsiden Junior for 10-12-

åringer.

Mål: 

Utvikle et systematisk og sam-

menhengende trosopplæ-

ringsprogram for alle døpte på 

Lambertseter i aldersgruppen 

11-18 år.

Prosjektbeskrivelse: 

Trosopplæring gjennom 

kunnskap, opplevelse og fel-

lesskap ved å videreutvikle 

vårt program tilpasset de ulike 

fasene, som innebærer:

11-14 år: Junior-KIKK (konti-

nuerlig, aktivitetsbasert bred-

detiltak) og weekend.

15-16 år: KIKK (Klubben i 

KirkeKjeller’n). Kontinuerlig, 

aktivitetsbasert og gudstje-

nestefeirende tiltak. Bredde 

gjennom samarbeid med 

fritidsklubb om turer og fester. 

16-18 år: KIKK, TØFF ledertre-

ningskurs, lederansvar, samt 

weekend for alle i fasen.

Erfaringer:

KIKK utviklet en fast, avgrenset 

gudstjeneste (Time-Out) i kir-

kerommet som ungdommene 

eier.

Ungdommer som har fulgt 

programmet gjennom 5-6 år 

er blitt gode ledere.

Ved å sende utvalgte ung-

dommer på sommerleir har vi 

fått ny blomstring i ungdoms-

arbeidet.

«Det var gøy å 

være sammen 

med venner på 

leir og se en annen 

personlighet fra 

vennene mine!»

En agent midt under 

lørdagssamlingen på 

Agentskolen: 

«Er det 

agentsamlinger 

neste helg også?»
Holmlia menighet

Prosjekt: Tilhørighet 

med LIV og leven

Oppstart: 2004

Målgruppe: 7-12 år

Lambertseter 
menighet

Prosjekt: Klubb, leir 

og ledertrening for 

ungdom

Oppstart: 2004

Målgruppe: 11-18 år Telefon: 23 62 99 00

E-post: post.lambertseter@

oslo.kirken.no

Web: lambertseterkirke.no

Telefon: 23 62 98 30

E-post: post.holmlia@oslo.

kirken.no

Web: oslo.kirken.no/holmlia
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Mål: 

Å styrke det arbeidet som 

allerede drives, starte nye 

tilbud for nye målgrupper, 

samt øke rekrutteringen til det 

arbeidet som er i gang.

Prosjektbeskrivelse: 

Videreutvikle 4- og 6-årsfasen 

i samarbeid med stab og 

barneutvalg. Arrangere en 

barnefestival for 11-årsfasen. 

Videreutvikle og utvide onsdag 

ettermiddag som kirkens fami-

liedag med felles middag og 

tilbud til både barn og voksne. 

Utarbeide opplegg for myndig-

hetsfasen. Kveldsguds-

tjenester av og med ungdom. 

Lederutvikling. Utarbeide en 

systematisk plan for rekrut-

tering, kursing og veiledning 

deltakelse og integrering av 

barn, ungdom og frivillige i 

gudstjenestelivet.

Erfaringer:

og involver dem! Ta utgangs-

punkt i den lokale kontekst, og 

samarbeid med andre lokalt. 

Bruk kirken som læringsarena. 

Før oppstart bør man arbeide 

grundig med mål og visjoner, 

samt fi nne en hensiktsmessig 

prosjektorganisering med 

styringsgruppe og prosjekt-

ledelse.

Produsert materiell etc.:

Plakater, invitasjoner.

Mål: 

Prosjektet har som mål å opp-

rette og drifte et nettsted som 

skal være til støtte for foreldre 

og faddere til trosopplæring i 

hjemmet.

Prosjektbeskrivelse: 

barnogtro.no henvender 

seg til foreldre og faddere til 

dåpsbarn mellom 0 og 7 år, 

og tilbyr blant annet:

snakke med barn om tro

(lettere å huske å markere 

dåpsdagen)

minner fra dåpen

for barn

fortellinger m/forslag til 

bøker og fi lmer

aktiviteter

Erfaringer:

Nettstedet kan enkelt utvides 

til å omfatte fl ere menigheter. 

Vi har erfart at det beste er å 

nevne barnogtro.no i dåps-

samtalen, fordi det er en 

ressurs for foreldre og faddere. 

Det er i forbindelse med dåp 

at foreldre og faddere er aller 

mest opptatt av temaet.

Produsert materiell etc.

Nettstedet www.barnogtro.

no.

«Kule gudstjenester 

må skapes av barn»

Lommedalen 
menighet

Prosjekt:

En åpen dør

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Nordberg og 
Maridalen 
menigheter

Prosjekt: På nett 

– sammen om det 

hellige ansvar

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-7 år 

Telefon: 23 62 94 90

E-post: solgunn.overeng.matre@

oslo.kirken.no

Web: nordbergmenighet.no/ 

maridalenmenighet.no

Telefon: 67 87 60 10

E-post: post@lommedalen-

menighet.no

Web: lommedalen-menighet.no

OSLO BISPEDØMME
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Mål: 

1. Knytte bånd til lokale kunst-

skoler og kunstnere.

2. Utvikle kunstverksted for 

barn. 

3. Involvere barn mer i kirkens 

gudstjenester.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil la barna i Paulus bli kjent 

med Helligstedet på nye måter 

og gi dem mulighet til å utvikle 

et større uttrykksregister i 

forhold til egen tro – basert på 

kunstnerisk skapende opple-

velser og prosesser – heller 

enn ord. Kunststudenter/ 

kunstnere presenterer kirken, 

dens fortellinger og kunst- og 

i neste omgang menneskets 

elsene får barna selv mulighet 

til å knytte lærdom sammen 

med egen, kreativ aktivitet.

Erfaringer:

Organer som MR og stab er 

uhyre viktige aktører for å utvikle 

en trosopplæring som kommer 

fra «alle hjørner» i kirken, og det 

kreves mye jobb for å dem med 

i alle prosesser. Dette er et kon-

tinuerlig bevissthetsarbeid! Vær 

konkret, sett opp datoer tidlig og 

FORVENT at folk stiller opp.

Produsert materiell etc.:

Vi arbeider på en rapport 

som går noe mer i dybden på 

de enkeltstående kunstpro-

sjektene og samarbeidet med 

kunststudentene.

Mål: 

Å etablere Rødtvet kirke som 

en møteplass i lokalmiljøet for:

velser

tradisjoner

drama og ulike kunstformer

Prosjektbeskrivelse: 

8- og 9-åringer som inklu-

derer ulike verksteder, mid-

dagskafé, undrestund og 

undervisningsbolk

kombinasjon med fl erkul-

turell familiefest og familie-

gudstjenste

disse høytidenes symbolikk i 

samarbeid med SFO

med praksis i prosjektrela-

terte tiltak

Erfaringer:

teambasert organisering av 

minimum to -tre ansatte som 

møtes ukentlig

Samle alle tiltak til en etter-

middag og kveld for å utnytte 

ansatte og frivilliges res-

surser på best mulig måte 

kedsføring er nødvendig

innad i staben er en forut-

setning

arbeid med det eksisterende 

trosopplæringsarbeidet

I evaluering med barna 

etterspurte vi noe som 

IKKE var så bra. 

Svar:

«Jaaa, det er en ting 

som er veldig 

kjedelig og dumt... 

Det er når man må 

dra fra kirken!»

Paulus menighet

Prosjekt: Barnerom 

Oppstart: 2006

Målgruppe: 2-8 år

Rødtvet menighet

Prosjekt: Kompis – 

Program for kultur

og trosopplæring

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-9 år 

Telefon: 23 62 96 69

E-post: jorunn.blindheim@

oslo.kirken.no

Web: kirkE-posten.rodtvetkirke.no

Telefon: 23 62 92 70

E-post: kari.falk.sirnes@

oslo.kirken.no

Web: pauluskirke.org
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Mål: 

Vår visjon er at barn og unge 

kjenner seg skapt og elsket, i 

relasjon til seg selv, til andre 

Prosjektbeskrivelse: 

involvering og fortellings-

metodikk ønsker vi å gi alle 

døpte og tilhørende til kirken 

kjennskap til den kristne tro, 

og et fellesskap i kirken for 

tilhørighet og opplevelse og 

erfaring av egen tro. Vi foku-

serer på barn og unge som 

myndiggjorte gudstjenes-

tedeltakere. Vi har jevnlige 

tidsavgrensede og alders-

spesifi kke arrangementer som 

henvender seg til alle døpte i 

målgruppen, bl.a. festivaler for 

8- og 11-åringer.

Erfaringer:

Det er viktig å satse på de 

minste og etablere et godt for-

hold til foreldre/barn tidlig, og 

siden nyte godt av den bølge-

effekten dette kan skape. Å 

drive trosopplæring har ekkle-

siologiske virkninger som man 

bør være bevisst og jobbe godt 

med.

Produsert materiell etc.:

Rapport publisert på nett i 

forbindelse med årsrapport, 

Ingeborg B. Sommer.

Mål: 

Styrke og utfordre barn og 

unges tro i et fl erkulturelt 

og unge på en vei der deres 

hverdag og bibelfortellingene 

møtes.

Prosjektbeskrivelse: 

Møte de mest sentrale 

bibelfortellingene gjennom 

undervisningssamlinger, bibel-

verksted, dialog, over-

nattinger i kirken, kunstnerisk 

arbeid. For alderstrinnet etter 

konfi rmasjonen vil religions-

dialog og ledertrening være 

viktig for å bygge en trygg 

identitet. Steinprosjektet står 

sentralt med 12 «to tonns» 

steiner som skal utsmykkes 

ved sandblåsing med barns 

malerier fra sentrale bibel-

fortellinger, og få plass foran 

kirken.

Erfaringer:

Viktig med samarbeid med 

andre grupper som KFUK/

KFUM, KRIK m.m. Bruke ung-

dommer som ledere. Barna 

trenger unge forbilder pluss 

at mange ungdommer gjør en 

fl ott jobb – god ledertrening. 

Viktig med tett oppfølging. 

Dele og stjele erfaringer og 

ideer.

På vei ut fra skoleguds-

tjeneste hvisket en av 

jentene til presten: 

«Når får vi kjeks 

og vin?»

Skøyen menighet

Prosjekt: En kirke å 

leve i – trosopplæring 

for barn og unge i 

Skøyen kirke

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år 

Vardåsen 
menighet

Prosjekt: Kirken – et 

møtested på veien i et 

fl erkulturelt miljø

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år
Telefon: 66 78 61 00

E-post: vardasen.menighet@

asker.kirken.no

Web: vardasenkirke.no

Telefon: 23 62 94 10

E-post: post.skoyen@oslo.

kirken.no

Web: skoyenkirke.no

OSLO BISPEDØMME 
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Mål: 

Målrettet kristen opplæring av 

de døpte barna så de lærer 

Jesus å kjenne, får oppleve 

hans nærhet og omsorg, og 

tror på og tilber ham som sin 

frelser.

Prosjektbeskrivelse: 

Barnas gudstjeneste feires en 

søndag i måneden. Vi utvikler 

en egen liturgi. Vi er opptatt av 

symboler, utsmykking, farger, 

musikk og fortelling. Vi tror 

at et barn har like mye tro og 

voksen. Prosjektet bygger et 

nettverk av lokale aktører som 

deltar i Barnas gudstjeneste. 

Vi ønsker å ha dåpsfamilier i 

fokus for at de skal oppleve at 

de blir en naturlig del av menig-

hetens gudstjenestefeirende 

fellesskap.

Erfaringer:

Barn blir engasjert av andre 

barn, og barn kan skape en 

lavere terskel for voksne. Tenke 

formidling på ulike måter. Bruke 

alle sansene, se, høre og gjøre. 

Planlegging og evaluering i 

teamarbeid hvor vi kan bruke 

den enkeltes sterke sider.

Produsert materiell etc.:

Mal for liturgi for Barnas 

gudstjeneste og sjekkliste for 

planlegging av gudstjenesten. 

Trosopplæringsplan for bar-

neklubb. CD til deltakerne på 

babysang.

Mål: 

Å nå hundre prosent av 

de døpte 4-åringene med 

invitasjon (m/CD) til å få 

4-årsboka. Få trosopplærings-

materiell inn i hjemmene ved 

hjelp av «Rett hjem»-prosjektet 

til IKO. Nå bredere ut med 

menighetens tilbud til barn, da 

spesielt søndagsskolen.

Prosjektbeskrivelse: 

Invitasjon til 4-årsbok.

Materiell fra IKO sendt hjem til 

hele årskull. Tre pakker i året 

med hovedsakelig bøker og 

musikk. Invitasjon til søndags-

skole og sportsdag.

Erfaringer:

P.g.a. økonomi er sending av 

pakkene stoppet. Kullene er 

større enn det var beregnet.

Materiellet er blitt brukt i vari-

erende grad. Det var tydelig 

at de fl este barnehagebarna 

hadde fått en bok om en engel 

før jul. Mange var veldig opp-

datert på fronten...

I forbindelse med en 

sportsdag: 

«Hvor kommer alle 

disse folka fra?»

«Du har vel en 

oppgave for meg 

i gudstjenesten 

i dag?»

Askim menighet

Prosjekt: Barnas 

gudstjeneste 

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-12 år

Drøbak og Frogn 
menigheter

Prosjekt: En-to-tre: 

Bli nå med. Fire-fem: 

Boka frem!

Oppstart: 2004

Målgruppe: 4-6 år
Telefon: 64 90 61 70

E-post: hilde.lowen.grumstad@

frogn.kirken.no

Web: frogn.kirken.no

Telefon: 69 81 97 20

E-post: nanna.engeseth@

askim.kommune.no

Web: askimmenighet.no

BORG BISPEDØMME 
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Mål: 

Bidra til å gjøre reformen 

levende i lokalsamfunnet.

Sørge for at opplæringen blir 

systematisk og sammen-

hengende.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil at barn og unge skal 

oppdage: At jeg er skapt i 

ånd i dåpen, at jeg tilhører en 

lokal menighet, at jeg er en 

del av en verdensvid kirke. Vi 

vil arbeide ut fra en metodikk 

med alle sanser, som fordrer 

aktiv deltakelse, såkalt kon-

fl uent pedagogikk. Meto-

dikken legger vekt på tanker 

(kunnskap), følelser (opple-

velser) og kropp (aktiviteter) i 

opplæringsprosessen.

Erfaringer:

prosess

med frivillige

takten med barn/unge og 

foreldre

arbeid tar tid, men er viktig

Mål: 

Vi vil spre glede og bidra til fel-

lesskap. Vi vil skape tilhørighet 

til den lokale kirken og sette 

fokus på at det er plass for alle 

i kirken.

Prosjektbeskrivelse: 

I september arrangeres Fes-

tival F, en festival for barn og 

ungdom som går over en helg. 

Der vil det bli konserter og 

show, kurs og gudstjeneste. 

På lørdag er det åpent marked 

for både store og små med 

mange aktiviteter. For spesielt 

inviterte er det kirkedøgning, 

konfi rmasjonsreunion, hard-

hausen, 71 grader nord og 

tråkk. I tillegg er det noen opp-

følgingssamlinger gjennom 

året for 5. klassinger og 8. 

klassinger.

Erfaringer:

Planlegg informasjonsmateriell 

i god tid. Det er viktig å dra med 

seg mange i forberedelsesar-

beidet og i gjennomføringen. 

En slik storsamling en weekend 

blir en stor happening i lokal-

samfunnet. Det setter et positivt 

fokus på kirken.

Produsert materiell etc.:

I forbindelse med festivalen er 

det produsert brosjyrer, klistre-

merker og plakater.

«Jeg synes at kirkens 

aktiviteter er 

viktige, de er ikke 

selvrealiserende, 

men har fellesskapet 

som sitt mål»
Mor til 6-åringEidsberg 

prestegjeld

Prosjekt: Å lære er å 

oppdage

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år

Furuset menighet 
i Ullensaker

Prosjekt: Festival F

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Telefon: 63 94 40 10

E-post: furuset@ullensaker.

kirkene.net

Web: ullensaker.kirkene.net

Telefon: 69 70 22 61

E-post: anita.lislegaard@

eidsberg.kommune.no

Web: eidsberg.kirken.no

BORG BISPEDØMME 
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Mål: 

Oppdage menneskets plass 

i skaperverket og det kristne 

fremtidshåp. Bli utfordret til et 

medmennesker og skaperverk.

Prosjektbeskrivelse: 

Fokus: miljø, rettferd og 

forbruk, og friluftsliv. 

Metode: leir. 

Samling en gang i måneden, 

inkludert to leirer i semes-

teret

To leirer i året, pluss ca 15 

samlinger

fjorårskonfi rmanter. Tilbud 

om tre leirer i løpet av året. 

Prosjektet skal integreres 

i menighetens liv, ved å 

gjennomføre aksjoner for å 

engasjere hele menighetene 

og lokalsamfunnet

Erfaringer:

Aktuelle temaer er rettferd og 

miljø. Aktualitet er viktig for 

trosopplæring. Leirarbeid er 

en god, men ressurskrevende 

måte å bygge fellesskap på, og 

fordrer frivillige medarbeidere.

Mål: 

formidling i lokalmiljøet, for-

ankret i menighetslivet.

Prosjektbeskrivelse: 

inTro er et syvdelt prosjekt, der 

hver del viser til et sted hvor 

unge mennesker kan møte 

Ham. Stedene knyttes til hver 

sin aldersguppe. Vi vil legge 

til rette, på de ulike stedene, 

for at de unge kan oppleve og 

oppdage stadig mer av troen. 

Visjonen vår er den kristne 

tro som orienteringspunkt 

og ressurs for livet, i møte 

med naturen og i fellesskap 

med andre. Prosjektet har en 

tidsramme på ca. 80 timer 

for 10-14-åringer og ca. 90 

timer for 15-18-åringer. I tillegg 

kommer konfi rmasjonstiden.

Erfaringer:

De siste fasene i prosjektet 

er integrert i et tverrkirkelig 

ungdomsarbeid, noe som 

er en styrke når det gjelder 

ressurser, medarbeidere 

og muligheter. Dette gir oss 

mulighet til å jobbe hel-

hetlig og ivareta bredden på 

arbeidet.

«Dette vil jeg 

fortsette, fortsette 

og fortsette med»

Gjøfjell, 
Nesodden 
og Skoklefall 
menigheter

Prosjekt: Action 

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-18 år 

Hakadal 
og Nittedal 
menigheter

Prosjekt: inTro fra 

sted til sted

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 

Telefon: 67 05 90 41

E-post: kirken@

nittedal.kommune.no

Web: nittedal.kirken.no

Telefon: 66 96 52 80

E-post: action@nesodden.

kirken.no

Web: nesodden.kirken.no
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Mål: 

Vi ønsker at alle barn og unge 

(og deres familier) skal få 

utvikle en sunn og trygg tro og 

sterkere tilhørighet til kirken 

gjennom periodiske tiltak og 

utvikling/engasjering av fri-

villige medarbeidere.

Prosjektbeskrivelse: 

Prøve ut punktuelle tiltak med 

breddepotensial, samt påvirke 

det kontinuerlige barne- og 

ungdomsarbeidet til å bli 

mer åpent og inkluderende. 

Prosjektet utvikler innhold 

og metode for babysang, 

K-dag, skolens kirkebesøk, 

Sloraleirene, konfi rmanttiden, 

treXL og solidaritetsprosjekt for 

videregående skole. Mange av 

tiltakene er avhengig av frivil-

lighet.

Erfaringer:

Tiltak og oppfølging rett etter 

dåp og konfi rmasjon gir stor 

oppslutning. Stor kommune 

gir mindre oversikt over mål-

gruppen og vanskeliggjør 

rekruttering. At det er en aktiv 

kommune gir stor konkurranse 

med andre positive fritids-

tilbud.

Mål: 

Å ta på alvor det vi som 

menighet lover i forbindelse 

dåpen. Være en støtte og 

ressurs i familiens dåpsopp-

læring. Formidle tilhørighet og 

Jesu kjærlighet til alle gjennom 

babysang. At dåpsforeldrene 

opplever at de hører hjemme i 

kirken, og at kirken tar på alvor 

sitt løfte om å bidra og støtte 

familien i dåpsopplæringen.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil ha et rullerende tilbud om 

babysang til alle som har dåp 

i en av våre to kirker. Vi ønsker 

å gjøre kurset til en naturlig del 

av det å ha dåp.

Erfaringer:

Babysang er en døråpner 

inn i kirken. Frelsesarmeens 

opplegg Bomchicabom fun-

gerer veldig bra. Tydelig og 

inkluderende trosformidling, 

og vektlegging på trygghet 

og relasjonsbygging. Sang og 

bevegelse kan åpne opp men-

neskenes hjerter. Det optimale 

er ca 12 deltakere, da har en 

med tid til prat, er viktig.

Kolbotn, 
Greverud og 
Oppegård 
menigheter

Prosjekt:

Fellesrådsområde

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0, 8-18 år

Langhus og 
Siggerud kirke

Prosjekt: Babysang

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-1 år

Telefon: 400 02 888

E-post: post.langhus@

kirkene-ski.no

Web: langhuskirke.no

Telefon: 982 22 967

E-post: jarl-e@kirken-oppegard.no

Web: kirken-oppegard.no

BORG BISPEDØMME 
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Mål: 

Nå alle døpte fra 0 til 15 år 

minst én gang i året. Knytte 

måltider, bibelfortellinger 

og tros- og livserfaringer 

sammen, så troen kan gi livs-

mestring.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet har sine røtter i 

nattverdmåltidets nåde og 

kjærlighet. Vi ønsker et inklu-

derende prosjekt, der hvert 

individ skal ha sin plass og 

verdi. Måltidet skal være en 

fellesnevner for alle aktiviteter. 

Det gir enorme muligheter for 

samtale og trosformidling. 

Måltidet er et godt utgangs-

punkt for å gjøre noe sammen. 

Vi vil at prosjektet skal være 

med og bevisstgjøre i forhold 

til forvaltningsansvaret, forbruk 

og rettferd.

Erfaringer:

Matlaging egner seg godt som 

en del av konfi rmantundervis-

takere veldig takknemlige. Mat 

passer i alle situasjoner og er 

en ypperlig brobygger til kirke-

fremmede, andre religioner og 

stressede barnefamilier.

Mål: 

Skape et miljøtilbud for 

ungdomstrinnet med konfi r-

mantene som stamme.

Skape et barnearbeid på 

Neskollen.

Prosjektbeskrivelse: 

Visjonen er at barn og unge i 

Nes og Årnes skal få en her-

hører-jeg-hjemme-holdning til 

kirken. For ungdommen søker 

vi å oppnå dette gjennom 

miljøtiltak og konfi rmantaktivi-

teter som musikkspill, idrett og 

mekking, samt konfi rmant-

kafeer og ungdomsgudstje-

nester hvor maxikonfi rmantene 

er ledere. I barnearbeidet 

ønsker vi å oppnå det samme 

gjennom barnekor og dåps-

skole for barn fra 4 til 8 år.

Erfaringer:

Prosjektet har vitalisert konfi r-

mantarbeidet. Det avgjørende 

her har vært ungdomsleders 

ledertrening sammen med 

maxikonfi rmantene. Vi har 

lyktes best med prosjektene 

der hvor det har vært størst 

stabilitet av både frivillige med-

arbeidere og ansatte.

«Til den første 

konfi rmantkafeen 

måtte jeg nærmest 

tvinge ham! Siden 

hørte jeg ikke noe 

mer, jeg tror han ble 

med på alle!»
En mor

Moss og Jeløy 
menigheter

Prosjekt:

Det gode måltid 

Oppstart: 1995

Målgruppe: 0-15 år

Nes og Årnes 
prestegjeld

Prosjekt: Miljøtilbud 

for ungdom, før og 

etter konfi rmasjon

Oppstart: 2004

Målgruppe: 13-18 år, 

4-8 år
Telefon: 63 91 12 80

E-post: post@nes.kirker.net

Web: nes.kirker.net

Telefon: 948 31 643

E-post: catrine.greaker@c2i.net

Web: moss.kirken.no
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Mål: 

kontakt med Skaperverket og 

Skaperen = evne til å bruke 

kristendommen i sin livs-

tolkning og skape engasjement 

for den verden de lever i. 

Teste ut diakoni og miljøenga-

sjement som trosopplæring.

Prosjektbeskrivelse: 

Fokus på skaperverket og soli-

daritetsarbeid, miljø og rettfer-

dighet. Invitere elever til aktivi-

tetsdag på skolens plandager. 

Videreutvikle «Narniaklubben» 

(opplevelsesturer).

Utarbeide 4-årskurs med 

samme tematikk. Helhet 

gjennom alt barne/ung-

domsarbeidet i tråd med vår 

«grønnmenighet»-profi l.

Erfaringer:

Vi etablerer nå en selvstendig 

styringsgruppe som kun har 

fokus på prosjektet, da vi har 

opplevd at menighetsrådet 

har for mange oppgaver. Vi 

har også erfart at kvalitet og 

barnas opplevelser ikke kan 

måles i oppslutning. Invita-

sjoner som leveres ut per-

sonlig, har større virkning.

Produsert materiell etc.:

CD med tittelen Babbel, Nord-

bygospel, Volumstudios 2008.

Mål: 

Vi vil at kirken skal bli en viktig 

faktor i barn og unges opp-

vekstmiljø i Råde. Vi vil levere 

innhold i barn og unges livs-

virkelighet. Vi vil være med og 

bygge et livsfundament som 

holder, basert på Mennes-

keverd, troens Mysterium og 

livets Mening.

Prosjektbeskrivelse: 

«På samme lag» handler om å 

samarbeide på bred front, med 

alle andre lag og foreninger i 

bygda som jobber med barn 

og unge. Vi ønsker å være til 

stede der hvor barn og unge 

driver sine aktiviteter, samt tilby 

våre egne samlinger. Stikkord 

er Vaffelekspress, fellestiltak, 

opplevelseskvelder, fi lmklubb, 

7. klassetreff, medarbeider-

forum.

Erfaringer:

for det andre driver med blir 

som oftest godt mottatt.

krevende. Alle er fokusert 

på sitt.

«Er det helt gratis?»
spørsmål fra barn i møte 

med Vaffelekspressen.

Nordby menighet

Prosjekt: På vandring 

gjennom skaperverket

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-18 år 

Råde menighet

Prosjekt:

På samme lag

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Telefon: 69 29 40 30

E-post: kapellan@rade.kirken.no

Web: sammelag.no

Telefon: 64 96 26 70

E-post: anneli@nordbykirke.no

Web: nordbykirke.no

BORG BISPEDØMME 
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Mål: 

engasjerer følelser, tanker og 

sanser

og deres familier i 0-4-års- 

fasen

ved å starte med juniorkonfi -

masjon for 11-åringene

Prosjektbeskrivelse: 

Ved oppstart inneholdt pro-

sjektet tiltak som: Babysang, 

utsending av CD og musikalsk 

lekestund for 2-åringer, teater-

samling for 3-åringer og «Trass 

og tro»-samling for foreldrene, 

samt 4-årsbok med «Skat-

tejakt» i kirkene, og junior-

konfi rmanter. Etter hvert har 

krabbegudstjenester og fami-

liegudstjenester, ledertrening 

for fjorårs-juniorkonfi rmanter 

kommet til, foruten arbeid 

med nettsiden og mye arbeid 

med forankring og merkevare-

bygging internt i menighetene.

Erfaringer:

bygging er viktig. De som 

kommer på tiltakene, må bli 

tatt vel imot og tatt videre 

vare på i et miljø

utvikling av en sammen-

hengende, strukturert 

trosopplæring var nytt og 

tidkrevende, men har økt den 

Mål: 

Vi ønsker å møte barna der de 

er og gi dem livshjelp og tros-

hjelp ved å være et trygt sted å 

komme til en dag i uken. Vi vil 

gi en opplevelse av tilhørighet, 

tid til avslapping, vise at kirken 

er interessert i livet deres og at 

den har noe viktig å gi dem.

Prosjektbeskrivelse: 

«Etter skoletid» er et kontinu-

erlig tilbud til storskoletrinnet 

en dag i uken rett etter skoletid 

fram til kl. 17.00, der vi tilbyr 

mat, fellesskap og voksen-

kontakt. Vi går også inn på 

temaer som gir gjenklang i 

barnas verden, f. eks. å lære 

seg å sette egne grenser i 

forhold til sex og rus. 

Erfaringer:

Målgruppen trenger et sted 

å være etter skoletid. Det må 

være et tilstrekkelig antall 

voksne ledere til stede når så 

mange barn med forskjellige 

behov kommer til kirken. Skal 

vi kunne møte dem på den 

måten vi ønsker, må vi ha 

tid, kunnskap om forskjellige 

adferdsvansker og felles hold-

ninger overfor hvordan vi hånd-

terer uro og grensesetting. I 

gjennomsnitt møter 30-35 barn 

fra 5. og 6.klasse en dag i uken 

to steder i kommunen. 

Sagt til soknepresten 

første gang på Etter 

skoletid: 

«Hei, du har vært i 

kirka, du!»

teologiske og pedagogiske 

bevisstheten i så vel staber 

som hos frivillige 

Produsert materiell etc.:

CD ved Lokale barnekor i 

kirkene i Skedsmo, Kitchen 

studio, 2007

Skedsmo kirkelige 
fellesråd

Prosjekt: Lekende 

barn i Guds verden 

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-4 år, 

samt 10-11-åringer

Sørum kirkelige 
fellesråd

Prosjekt:

Etter skoletid

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-12 år Telefon: 63 86 79 50

E-post: kirkekontoret@

sorumkirke.no

Web: sorumkirke.no

Telefon: 66 93 89 50

E-post: heidi.sveaas@

skedsmo.kirken.no
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Mål: 

Holde jevn kontakt med alle 

som døpes. Hjelpe dem til 

livstolkning, livsmestring og 

en refl ektert tro og tillit til det 

dåpen betyr.

Prosjektbeskrivelse: 

En kombinasjon av kontinu-

erlige tiltak og punktmarke-

ringer, der 1) fellesskapsbyg-

gende tiltak, 2) etter-skoletid-

klubber for 9-13-åringene 

og 3) ungdomsarbeidet er 

hovedfokus. Noen av punkt-

markeringene fl ettes inn i det 

kontinuerlige arbeidet, som for 

eksempel omvendtparty for 

9-åringene og opplevelsesdag 

på Fortet for 10-åringene. 

Andre tiltak: babysang, familie-

samlinger, småbarnssamlinger 

knyttet til familiegudstjenester 

rundt jul og påske, MILK, ung-

domsteater, rekruttering av 

ledere.

Erfaringer:

Viktig å bruke tid på frivillige 

medarbeidere som betyr en 

opplevelse av at de er viktige 

selv å bestemme hvor lenge de 

nødvendig avlastning og opp-

læring. Vi må ha god kunnskap 

om målgruppa vår. Oppnås 

ved å snakke med folk, være 

Mål: 

Lære barna om sentrale fortel-

linger fra Bibelen med spesiell 

vekt på fortellingene om Jesus. 

Lære de kristne barnesanger til 

bevegelse og lek. La barna få 

være med på enkle formings-

aktiviteter. La barna bli kjent i 

det spennende kirkerommet!

Prosjektbeskrivelse: 

Vi har vært igjennom følgende 

emner:

testamente

Erfaringer:

Det er svært viktig med mar-

kedsføring av prosjektet på alle 

nivåer. Det er også svært viktig 

å skape et felles eierforhold 

Trosopplæringsprosjektet i 

HELE menigheten!

«Tunearken, det er 

morsomt, det!!»
Deltaker

nysgjerrige og lytte til det som 

skjer i lokalmiljøet.

Produsert materiell etc.:

Program til babysang og MILK.

Trøgstad 
prestegjeld

Prosjekt: Leve og 

vokse i tro og tillit

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år 

Tune menighet

Prosjekt:

Tunearken

Oppstart: 2005

Målgruppe: 3-6 år

Telefon: 69 11 68 00

E-post: fi nn-ove.brandvold@

sarpsborg.com

Telefon: 69 82 41 80

E-post: post@trogstad.kirken.no

Web: trokirk.no

BORG BISPEDØMME 
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Mål: 

Vi ønsker å styrke veien fra 

bordfellesskapet hjemme til 

nattverdsbordet i kirken. 

Prosjektbeskrivelse: 

erfaringer ønsker vi å gi 

barn, foreldre og foresatte 

trosopplæring og skape 

undring, livsnær erfaring og 

naturlig øving i det sentrale 

katekismestoffet. Dette skjer 

gjennom babysang, samling 

for 4-åringer med tema «Hvor 

kommer maten fra?», nattverd-

skole for 6-7-åringer, kirkefad-

derkurs for 10-11-åringene.

Erfaringer:

Å lage mat sammen er felles-

skapsbyggende. Måltidet gir 

en naturlig dialog med både 

barn og voksne. Nattverden 

er et naturlig element i kirken 

også for barna.

Produsert materiell etc.:

Registreringskort for 4- og 

6-åringene. Klistremerker som 

festes på kortet for hver gang 

de møter på samlingene. Bøn-

nekort for 5. klassinger, med 

nådehilsen, Fadervår og vel-

signelsen. 

Mål: 

Vi vil formidle en levende fol-

kekirke, der alle kan oppleve 

tilhørighet, trygghet, glede og 

raushet.

Prosjektbeskrivelse: 

Barna blir invitert til samlinger 

i den kirka de hører til en gang 

i året, fra de er 4 til de er 10 år. 

Temaene er: 

4 år – Kirkeboka mi, 5 år – Tenn 

lys, 6 år – Kirka mi (dåpsskole), 

7 år – Hellige tre kongers-

fest, 8 år – påskemysteriet, 9 

år – Kirkas bursdagsfest, 10 

år – Allehelgensaften. Alle 

samlingene avslutter med del-

takelse i en gudstjeneste. 

«Sammen i kirka»-samlingene 

gjør barna kjent med den 

kirken de hører til i. 

Erfaringer:

vesentlig. Personlig og fargerik 

invitasjon i posten er viktig, 

men det viser seg også at per-

sonlig kontakt i tillegg, f.eks. pr 

telefon, har enormt mye å si. 

Oppleggene som gjennom-

føres må holde et profesjonelt 

nivå, slik at barn og foreldre 

opplever at dette holder høy 

kvalitet. 

Produsert materiell etc.:

Informasjonsbrosjyre.

«Den vinen smaker 

ikke noe godt, men 

det betyr ikke noe, 

det viktigste er å 

drikke den»
Therese 6 år

Øvre Rælingen 
menighet, 
menighetsplanter-
prosjektet i 
Blystadlia

Prosjekt:

Velkommen til bords 

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-11 år

Elverum kirkelige 
fellesråd

Prosjekt:

Sammen i kirka

Oppstart: 2006

Målgruppe: 4-10 år Telefon: 62 43 52 70

E-post: hege.midthun@

elverum.kirken.no

Web: elverum.kirken.no

Telefon: 64 80 41 60

E-post: kirkE-post@ralingen.

kommune.no eller marianne.

offernes@ralingen.kommune.no

Web: ralingen.kirken.no

HAMAR BISPEDØMME 
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Mål:

Skape et meningsfullt tilbud 

bygd på kristne verdier for barn 

fra 5.-7. klassetrinn og deres 

familier.

Prosjektbeskrivelse:

trinn har hatt åpent tre timer 

tre-fi re dager i uken. Der

tar vi imot inntil 25 barn og

kan tilby aktiviteter i mekke-

verksted, syverksted, uteliv 

med fotball/skøyter og

liknende, sang/dans og 

dramaverksted. 

med jevne mellomrom bl.a. 

til felles familiemiddag. 

dering arrangeres årlig en 

korhelg for alle. 

Erfaringer:

Når tiltaket går over lang tid 

blir man godt kjent med barna, 

og det gir det mulighet for 

trosopplæring i praksis. Vi har 

brukt mange kanaler for å nå 

ut med tilbudet, men lurt å få 

hjelp av noen som er profe-

sjonell på markedsføring. Det 

bør være fl ere ansatte med 

i prosjektet, men samtidig 

arbeide for at ansatte ikke tar 

over frivilliges engasjement.

Mål: 

Utprøving av visuelle virke-

midler i trosopplæringen 

gjennom opplæring av ansatte, 

bruk av storskjerm og utvikling 

av fi lmer rettet mot ungdom og 

barnefamilier i hjemmet.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet har arbeidet med 

utprøving av multimedia 

gjennom:

bruk av Powerpoint og stor-

skjerm

liegudstjenester med ferdige 

opplegg til fremføringen

merksomhet rundt Kirke-

rottene, med 10 000 kopier)

snutter i storsamlinger.

bruken av fi lmer i hjemmene

Erfaringer:

og ungdom

hjemmene

levende hendelser er best

Produsert materiell etc.:

Filmer, f.eks. «Kirkerottene» av 

Kristian Sandmark, utgitt på 

eget selskap 2006.

«Jeg har sett 

Kirkerottene 100 

ganger, minst»

Fåberg menighet

Prosjekt: Etter 

skoletid

Oppstarts: 2005

Målgruppe: 10-12 år

De syv 
menighetene 
i Gjøvik

Prosjekt:

Kirken min

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-6 år og 

konfi rmasjonsfasen Telefon: 61 14 64 80

E-post: post@gjovik.kirken.no

Web: gjovik.kirken.no

Telefon: 61 27 03 95

Epost: andr-s-o@online.no

HAMAR BISPEDØMME
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Mål: 

Å formidle troen og kulturarven 

gjennom dramatisering av 

lokal historie knyttet til kirken. 

Arv og nåtid knyttes sammen. 

Med utgangspunkt i sagn og 

historier fra eget sokn/kirke 

lærer barn å bli stolt og glad i 

egen kirke, og i trosarven.

Prosjektbeskrivelse: 

Originalstoff fra barnas egne 

sokn er utgangspunkt for 

lokale skuespill/dramatise-

ringer. Spillene framføres på 

Middelaldersfestivalen i Hamar 

i juni, på pinseaftenfestival i 

Hamardomen, gudstjenester, 

kirkejubileer m. fl .

Erfaringer:

Å lære gjennom dramatisering 

er spennende og givende. Barn 

vil gjerne være med. Foreldre 

engasjeres. Syngespill/drama 

er god pedagogikk, men kre-

vende. Kirken må framstå som 

profesjonell. 

Produsert materiell etc.:

Tekster til tre skuespill: Spillet 

om Jorinda, Kristines Sølvfat, 

Djevelens Finger. Tekstene er 

skrevet av Oddvar Karvainen 

Øieren. Originalmusikk av 

Øyvind Åge Berg. Spillene er 

utgitt av Norvind a/s (Nordic 

Videos), 2007.

Mål: 

Barna skal utvikle et språk 

som hjelper dem til å tolke de 

opplevelsene trosopplæringen 

gir, slik at barna blir kjent med 

Jesus og får hjelp til å takle 

livet.

Prosjektbeskrivelse: 

Det kontinuerlige arbeidet 

fungerer som ryggrad i tros-

opplæringen på grunn av godt 

fremmøte. Avgrensede tiltak 

blir brukt for å komme i kontakt 

med familiene, rekruttering og 

opplæring. Salto når gruppen 

0-12 år, mens HUK når de over 

12 år. 

Erfaringer:

Vi har beholdt det kontinuerlige 

arbeid fordi man ønsker å gi 

315 timer, som nærmer seg 

kontinuerlig arbeid i omfang. 

Fremmøte ved avgrensede 

tiltak avtar etter hvert som 

antall samlinger økes.

Ved 9-års alder gir ikke det 

tradisjonelle barnearbeidet 

samme oppmøte. Derfor har 

vi samlinger rundt aktiviteter 

knyttet til en lavvo. Vi prøver å 

bruke konfi rmasjonstiden til å 

øve de unge i selv å bidra. 

Produsert materiell etc.:

Opplegg for skattejakt, ulike 

gudstjenester.

«De unge 

skuespillerne 

sjarmerte sitt 

publikum i senk» 
Stangeavisa

Tangen, Stange, 
Ottestad, Løten, 
Vang og Hamar, 
samt Romedal og 
Vallset

Prosjekt: Tidsbroen

Oppstart: 2004

Målgruppe: 11-års-

fasen. 5. skoletrinn

Hedalen menighet

Prosjekt:

Hedalen tar Salto 

for Jesus.

Oppstart: 2003

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 61 34 90 15

E-post: soerkir@online.no

Web: hedalen.no/kirke-kristenliv

Telefon: 62 51 05 50

E-post: post@kirken-hamar.no

Web: hamar-kirken.no
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Mål: 

Å kombinere lek, være ute, 

lære om naturen, hva Bibelen 

forvalteransvar og litt lokalhis-

torie på en god og spennende 

måte!

Prosjektbeskrivelse: 

Helgsafari er en friluftsleir, hvor 

valteransvar er i fokus. Det er 

et samarbeid mellom Hof Østre 

Jeger- og fi skeforbund, ACTA 

og menighetens dåpsopplæ-

ringsutvalg.

Erfaringer:

Tydelig ansvarsdeling gjør det 

lettere å arrangere år etter år. 

Alle vet hva de har ansvar for å 

utvikle bedre. Viktig med plan-

leggingsmøte og eget evalu-

eringsmøte etter leiren.

Mål: 

Ta hele mennesket på alvor. 

Det vil si å bruke lek, opple-

velse, bevegelse og sansene i 

livstolkning.

Prosjektbeskrivelse: 

Hvert årstrinn 5-12 år vil årlig 

bli invitert til en samling. 

ukentlig tilbud. I prosjektet 

ønsker vi å gi barn og unge 

kjennskap til den treenige 

moro, erfaring om evangeliet 

gjennom å se, høre, le og gjøre 

så de kan få et eierforhold til 

kirken sin. Fokuset vil ligge 

på å være mennesker skapt i 

og gi barn og unge positive 

opplevelser.

Erfaringer:

Det kan virke mest gunstig 

med tidsavgrensede tiltak for 

hvert barneårstrinn. Fordeler er 

høyere oppslutning, spissing 

av tematikk/metodikk mot 

den spesifi kke aldersgruppen, 

lettere å engasjere frivillige/

foreldre, og mindre slitasje på 

lederfronten.

   

«Har hatt en 

kjempebra helg!»

Hof prestegjeld

Prosjekt: Helgsafari

Oppstart: 2004

Målgruppe:

10-11-åringer

Jevnaker 
menighet

Prosjekt:

Et lekende menneske

Oppstart: 2006

Målgruppe: 5-18 år Telefon: 400 03 885

E-post: mhk@jevnaker.

kommune.no

Web: etlekendemenneske.no

Telefon: 62 95 58 50

E-post: post@aasnes.kirken.no

HAMAR BISPEDØMME 
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Mål: 

Barn og unge skal få oppdage 

at bibelens budskap gjelder 

dem og at de hører til i den 

lokale menigheten og 90 

prosent skal ha deltatt i syste-

matisk trosopplæring.  

Prosjektbeskrivelse: 

Vi dekker aldersspennet 0-12 

år med jevnlige avgrensede 

tiltak med disse elementene: 

fortelling – opplevelse – guds-

tjeneste. For eksempel skal 

fi re-åringene så blomster om 

våren som så blir båret inn på 

høsttakkefesten og dette blir 

fulgt av lesing av skapelsesfor-

tellingen. På denne måten vil vi 

formidle bibelstoff og katekis-

mestoff, bruke lokalsamfunnet 

aktivt og knytte lærdom og 

mennesker, både barn og 

voksne, til gudstjenesten og 

til kirka.  

Erfaringer: 

Det er fi nt for barna å være 

med og gjøre noe praktisk. 

Det er lettere å samle de 

yngste enn de eldste og vi må 

fi nne tidspunkt som ikke kolli-

derer med andre aktiviteter. Vi 

har lagt vekt på å være synlige 

i lokalmiljøet blant annet med 

egne T-skjorter (oransje i Lom, 

grønne i Skjåk). Lokalavisen har 

vært veldig positiv.

Lom og Skjåk 
kyrkjelydar 

Prosjekt: Tett ved sida 

mi går Jesus 

Oppstart: 2007 

Målgruppe: 0-12 år 

Lom kyrkjelyd

Telefon: 40 84 10 81 

E-post trine.maelan@lom.

kommune.no

Web: lom.kommune.no

Skjåk kyrkjelyd

Telefon: 61 21 70 00

E-post: marianne.stensgard@

skjaak.kommune.no

Web: skjaak.kommune.no

Mål: 

Lære å kjenne hva og hvem 

de er døpt til, få hjelp til livs-

mestring og tro på Jesus 

vandringer vil vi gi hjelp for tro 

og tanke.

Prosjektbeskrivelse: 

Det første møtet er dåpssam-

linger som følges opp med 

tilbud om samlivsseminar for 

foreldrene, pluss hilsener på 

dåpsdagene. Fra 4- til 6-års-

alder blir barna invitert til 

fester og pilegrimsvandring. 

11-åringene får tilbud om bibel- 

og dropskokingskurs. Konfi r-

mantene har pilegrimsvandring 

og pilegrimsgudstjeneste, 

mens 16-18-åringene kan være 

med på pilegrimsvandring til 

Nidarosdomen.

Erfaringer:

Pilegrimsvandringer er en 

spennende og lærerik metode. 

Måten dåpsforeldrene møtes 

egen hjemmeside, logo og 

egne dåpshilsener er kirken 

bygd opp som merkevare i 

Lunner – med et livsbejaende 

image som kan komme andre 

organisasjoner til nytte.

Produsert materiell etc.:

Dåpshilsener. 

Lunner og Grua/
Harestua 
menighet

Prosjekt:

Vi er et folk på 

vandring

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 61 32 48 00

E-post: prosjektleder@

lunner.kirken.no

Web: lunner-kirken.net
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Mål: 

Alt menighetsliv skal gjen-

nomsyres av tiltak for barn og 

unge, slik at de integreres i 

tenkningen rundt menighetene 

og gudstjenesteliv.

Prosjektbeskrivelse: 

I Tylldalen har vi styrket et godt 

fungerende klubbtilbud.

I Brydalen har vi startet med et 

interreligiøst familietreff.

I Tynset har vi etablert barne-

gospelkor og styrket de kon-

tinuerlige tilbud. Vi har gjen-

nomført fl ere større aksjoner 

for alle barn i målgruppen. I 

Kvikne har vi etablert et klubb-

tilbud. I alle fi re menigheter 

satses det på familiegudstje-

nester (inkl. 4-årsbok). Sam-

arbeid med kommunen og 

andre frivillige organisasjoner 

prioriteres.

Erfaringer:

Allment ekspertdømme av 

alle troende! Det som ikke 

lar seg gjøre simpelt, lar seg 

simpelthen ikke gjøre. Det som 

ikke skjer regelmessig, er ikke 

bærekraftig. Den som inviterer 

til et første skritt, må være villig 

til å gå det andre skrittet også.

Tynset kirkelige 
fellesråd

Prosjekt: Er’n ung på 

Tynset, så trivs’n

Oppstart: 2005

Målgruppe: 4-10 år

Telefon: 62 48 55 60

E-post: post@tynsetkirke.no

Web: tynsetkirke.no

HAMAR BISPEDØMME 

Mål:

er en naturlig del av deres 

hverdag og  gi grunnleggende 

kunnskap om kristen tro og 

tradisjon. 

Prosjektbeskrivelse: 

Vi ønsker å videreføre og utvide 

vårt systematiske dåpsopp-

læringsarbeid for ulike alders-

grupper ved avgrensede tiltak:  

med fokus på kveldsbønn

middagstid

hverdagsettermiddager og 

gudstjeneste med utdeling 

av 4-årsbok

vinteren 

kirkehelg om våren 

neste om høsten der barna 

får Bibel 

og pilegrimsgudstjeneste i 

Sør-Fron kirke

LysVåken  

Erfaringer: 

Her møter folk opp og gjen-

nomgående har vi god opp-

slutning om tiltakene, men 

noen kan være litt usikre. 

Da kan det være lurt å ta 

en telefonrunde til de som 

er i målgruppen. 

Sør-Fron 
menighet 

Prosjekt: Skapt i 

Guds bilde

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Telefon: 61 29 92 30 

E-post: prestekontoret@sor-fron.

kommune.no
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Mål: 

Etablere positiv kontakt med 

alle dåpsforeldre slik at de 

stimuleres til å følge barna til 

alderstilpassede gudstjenester.

Prosjektbeskrivelse: 

Kontakt med alle barn 

0-6 år to ganger pr. år:

hjemmet

med 4-årsbok og «bli kjent i 

kirken»

gudstjeneste

med karnevalsfest

Familiemesse

Erfaringer:

At barn/foreldre er svært 

fornøyde med tiltakene, men 

tradisjonen er ennå ikke innar-

beidet for de nye tiltakene. 

At små barn kan ha gode 

gudstjenesteopplevelser.

Produsert materiell etc.:

Logoen BARN INNTAR KIRKEN, 

laget av Orakel reklame as 

2007.

Mål: 

Utnytte den brede kontakt-

fl aten som fi nnes ved bibel-

utdelingen, og slik holde på 

10-11-åringene som gruppe. 

Målet er å sikre minst 50 

prosent av de døpte en 

trosopplæring som svarer til ca 

100 undervisningstimer i løpet 

av perioden. Å skape et eier-

forhold til gudstjenesten.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi prioriterer å knytte aktivi-

tetene til de eksisterende fami-

liegudstjenestene, og gjøre 

barna til aktive medspillere 

i disse. Tiltakene er delt i tre 

typer: leir, gudstjeneste og 

aktivitetskvelder. Hvert årskull 

skal ha minimum en leir/over-

natting.

Erfaringer:

Våre tre menigheter, med 

til sammen ca 80-100 fødte 

pr. år, er en passe størrelse. 

Leir/overnatting er populært. 

Kristuskransen fungerer fi nt 

i undervisning. Foreldrekon-

takter fungerer godt som en 

forlenget arm inn i sin gruppe/

klasse. Vi minner om arrange-

menter. Sender sms m.m.

«Vi har jo lært om 

kristendom på 

skolen også, men her 

lærer vi det på en litt 

morsom måte»

«Hvorfor snakker vi 

om Jesus nå da det 

ikke er jul?!»

Vinger menighet

Prosjekt:

Barn inntar kirken

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-6 år

Østre Toten 
prestegjeld; Hoff, 
Kapp og Nordlien 
menigheter

Prosjekt: Størst av alt

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-14 år

Telefon: 61 16 59 10

E-post: anny.holien@

ostre-toten.kirken.no

Web: ostre-toten.kirken.no

Telefon: 62 88 66 80

E-post: liv-kari.andreassen@

kongsvinger.kirken.no

Web: kongsvinger.kirken.no
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Mål: 

Å bevisstgjøre ungdom på 

traffi kketikk og kirkens verdisyn 

gjennom å arrangere Trafi kk-

sikkerhetsdag. Skape et godt 

miljø for ungdom som blir kjent 

med kirken og troen i en ung-

domsklubb.

Prosjektbeskrivelse: 

Ungdomsklubben er et 

kontinuerlig tiltak med to 

klubbkvelder pr. måned. Kon-

fi rmantene i Åsnes og Hof 

prestegjeld er hovedbasen. 

Eldre ungdommer er ungdoms-

ledere. Trafi kksikkerhetsdagen 

er et punktuelt tiltak som skjer 

en gang hvert år for de som 

fyller 15 i Åsnes og Hof prest-

gjeld inneværende år. Det er 

også startet Fjortisleir for 13-14-

åringer.

Erfaringer:

Nye prosjekter med nye sam-

arbeidspartnere gir inspirasjon 

som varer! Vi har også lært 

at lokaliteter setter mange 

begrensninger.

Mål: 

Skape begeistring for JESUS! 

Vi ønsker at barna og ung-

dommene skal føle at de hører 

til i kirken, og at de med glede 

sine medmennesker.

Prosjektbeskrivelse: 

Lage gode leirer og storsam-

linger for barn og ungdommer 

i bispedømmet gjennom hele 

året. Bruke ungdommer som 

en viktig ressurs i all plan-

legging og gjennomføring. 

Inkludere foreldrene til barna 

like attraktivt for gutter som for 

jenter. Skape store, trygge og 

inkluderende kristne fellesskap 

for ungdommer, spesielt for de 

som bor på små steder.

Erfaringer:

Vi har erfart at samarbeid 

får utrolige ting til å skje. Alle 

menighetene har gode res-

surser og ideer som de bringer 

inn i det store fellesskapet. Det 

de lærer og opplever på stor-

samlinger, tar de med seg til 

lokalmenigheten og bruker der. 

Dette beriker menighetslivet.

Produsert materiell etc.:

DVD, CD, lederbok.

«Trafi kksikkerhets-

dagen er den beste 

dagen jeg har 

opplevd!»

Åsnes og Hof 
prestegjeld

Prosjekt:

Ungdomsklubb og 

trafi kksikkerhetsdag

Oppstart: 2004

Målgruppe: 13-18 år

40 menigheter 
fra åtte prostier

Prosjekt:

Samarbeid får utrolige 

ting til å skje

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år
Telefon: 901 41 225

E-post: kessel@

konfi rmantleiren.no

Web: konfi rmantleiren.no

Telefon: 62 95 58 50

E-post: post@aasnes.kirken.no
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Mål: 

gelig i kirken sin

nåde til bevisst tro på Jesus

Prosjektbeskrivelse: 

Berg menighet fi kk ny arbeids-

kirke i 2007. Nytt kirkebygg 

– mange muligheter. Pro-

sjektet gis en diakonal profi l 

og omfatter familiegudstje-

nester, to etter skoletid-tilbud: 

Skattekista og Superonsdag, 

temakveld for foreldre som 

har opplevd samlivsbrudd og 

fadder-quiz-kveld.

Erfaringer:

Tiden etter skoletid er et egnet 

tidspunkt for barn. Ikke bruke 

storsamlinger i formidling, men 

ha barn i grupper. Det styrker 

relasjonen leder-barn, og 

skaper dialog. Arranger med-

aktør for åpenhet i nærmiljøet 

ved aktuelle utfordringer.

Mål: 

Vi vil at alle døypte born og 

unge i Hallingdal skal kjenna, 

oppleva, praktisera og verta 

engasjerte av den kristne trua.

Prosjektbeskriving: 

Det er utarbeidd ein felles 

dåpsopplæringsplan for heile 

Hallingdal, med faste tiltak for 

alle sokn i prostiet og plass til 

ulike lokale tiltak i kvart sokn. 

Dei faste tiltaka omfattar: CD 

med kveldsbøner ved dåp, 

dåpsgåver fram til 3 års alder, 

samlingar for 4-åringar, 

dåpsskule for 6-åringar, 

undervisningsopplegg etter 

skuletid eller på skulens plan-

leggingsdagar, overnatting i 

kyrkja, oppfølging etter konfi r-

manttida.

Erfaringer:

strategi for å rekruttere nye 

frivillige

samarbeide med om innhald 

og praktisk opplegg. Vårt 

prosjekt har hatt eit tverr-

fageleg team og anbefaler 

andre det same

Produsert materiell etc.:

CD med kveldsbøner og pro-

gramvare til lyttedusj

«Jeg elsker Jesus!» 
Gutt, 6 år 

«Koffer kan det 

ikkji vera KA-dag 

kor viku? Eller 

annakor, da?»
Jente 9 år

På vårens siste Super-

onsdag sier en leder: 

«Er blitt glad i dere.»

Da kommer det 

munnrapt fra en gutt: 

«Og vi i deg!»

Berg menighet

Prosjekt: Det store 

barneeventyret

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Hallingdal prosti

Prosjekt: Størst av 

alt. Barn og unge i 

Hallingdal prosti

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år Telefon: 489 59 828

E-post: aal.kyrkje@hallingnett.no

Web: hol.kirker.net, aal.kyrkja.no, 

kyrkjaihemsedal.no, kyrkjaigol.no

Telefon: 33 17 30 00

E-post: astri.olga.tretterud@

larvik.kommune.no
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Mål: 

Å gi barn og foreldre et tros-

språk med utgangspunkt i 

dåpen. Målet er at både barn 

og voksne skal leve nært til 

gjennom sang og bønn, men 

også kunne sette ord på egne 

følelser og trosforestillinger.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet består av dåpsfester. 

Vi starter med dåpsfest et halvt 

år etter at barnet ble døpt. Så 

ett år etter dåpen og to år etter 

dåp osv. Parallelt går det noen 

tiltak som strekker seg over 

litt mer tid, som barnesang 

og babysang, sangsamlinger, 

barnekor og søndagsskole.

Mål: 

Styrke trosopplæringen i de 

kontinuerlige aktivitetene. 

Legge til rette for både kognitiv 

og erfaringsbasert læring, 

gjennom ulike aktiviteter og et 

mangfoldig, men systematisert 

innhold. Etablere nye tiltak og 

rekruttere, engasjere og dyk-

tiggjøre frivillige medarbeidere.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil jobbe temabasert, med et 

nytt overbygningstema i hvert 

semester gjennom en syklus 

over tre år, ved hjelp av mange 

ulike pedagogiske metoder 

samtidig. Det er utarbeidet en 

plan for å ha god dialog med 

medarbeidere, bruke kurs og 

samlinger i egne lokaler.

Erfaringer:

Det går an å bruke eksiste-

rende arbeid som arena for en 

systematisk trosopplæring. For 

at dette skal skje, må det være 

en felles forståelse om at dette 

er prioritert og god avklaring 

m.h.t struktur og innhold. 

Personer så nær gruppens 

ordinære virksomhet som 

mulig bør være ansvarlig. Når 

dette fungerer, kan det virke 

samlende på barne- og ung-

domsarbeidet, men ellers kan 

det være kime til splid.

Produsert materiell etc.:

Perm med tematisering og 

bibelfortellinger til de for-

skjellige aldersgruppene.

Hole menighet

Prosjekt:

Å lære et språk for 

å kjenne Gud

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-10 år 

Nanset menighet

Prosjekt: Innover

Oppstart: 2003

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 33 13 16 60

E-post: freddy.berg@larvik.

kommune.no

Web: nansetkirke.no

Telefon: 32 15 71 49

E-post: post@hole.kirken.no

Web: hole.kirken.no

TUNSBERG BISPEDØMME 

148



D
EL

 6
  P

RE
SE

N
TA

SJ
O

N
 A

V 
PR

O
SJ

EK
TM

EN
IG

H
ET

ER
 O

G
 R

EG
IO

N
A

LE
 O

G
 N

A
SJ

O
N

A
LE

 P
RO

SJ
EK

TE
R

Mål: 

Vi ønsker å utvikle en helhetlig 

trosopplæring = å bli kjent med 

Jesus

nestefellesskap

fra 0 til 18 år

voksne

Prosjektbeskrivelse: 

Hverdagsmodellen: Skal støtte, 

oppmuntre og videreutvikle 

det eksisterende barne- og 

ungdomsarbeid, og samtidig 

vurdere og eventuelt sette i 

gang nye tilbud. Søndagsmo-

dellen: Skal utvikle et aldersdif-

ferensiert søndagsstilbud og 

storfamiliegudstjeneste med 

aktiv deltakelse av alle. Utar-

beide plan for å ta vare på, 

inspirere, utruste og rekruttere 

nye medarbeidere.

Erfaringer:

Det er et for omfattende 

prosjekt med både 0-18 år 

og søndag/hverdag/medar-

beiderpleie. Besparende å 

bruke/tilpasse eksisterende 

verktøy som Sprell levende, 

Kristuskransen m.v. I imple-

menteringen er det viktig at 

både stab og menighet invol-

veres fra starten.

Produsert materiell etc.:

Informasjonsbrosjyrer, fl yere etc.

Mål: 

Å rekruttere, utruste og følge 

opp åtte voksne som skal være 

mentorer, i ett år, for åtte ung-

dommer som er aktive i kirkens 

ungdomsarbeid.

Prosjektbeskrivelse: 

Å gi ungdom en arena for å 

refl ektere rundt egen tro, rolle 

som leder og sin plass i kirken, 

sammen med en voksen som 

kan være et godt forbilde i 

forhold til disse tingene.

Erfaringer:

Det må lages en informasjons-

brosjyre som kan gå ut til men-

torer, ungdom og ungdom-

menes foreldre, som tydelig 

presenterer hva mentoring går 

ut på. Mentorene trenger enda 

mer opplæring, struktur og 

oppfølging enn det vi hadde 

lagt opp til. Treffpunktene må 

ha klare rammer, slik at både 

ungdom og mentor har noe 

å støtte seg til hvis samtalen 

går treigt. Frekvensen på sam-

talene må være enda tettere, 

gjerne ukentlig eller knyttet til 

en leir hvor man har mye tid 

sammen.

Nøtterøy 
menigheter

Prosjekt: Levende 

kirke – hele uken

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Re prestegjeld

Prosjekt:

Følge på veien

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 

Telefon: 33 06 15 49

E-post: ole.hafell@re.kommune.no

Web: re.kirken.no

Telefon: 33 32 11 31

E-post: protro@kirken.notteroy.no

Web: kirken.notteroy.no
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Mål: 

Alle døpte 2-åringer i preste-

gjeldet får utdelt CD-hilsen.

70 prosent av alle 4-åringer 

kommer til kirkebokutdeling.

50 prosent av 5-åringene 

kommer til bokmesse/evt. for-

tellefest. Det er lesekroker i alle 

åtte skolekretsene.

Prosjektbeskrivelse: 

Med dette prosjektet ønsker 

vi å fremme og fastholde 

Bibelens fortellinger som den 

store fortellingen og grunnfor-

tellingen i vår kultur. Fortelling 

er prosjektets hovedinnhold og 

metode.

Erfaringer:

Selv med stort engasjement er 

det vanskelig å drifte nye tiltak 

på grunn av ressursknapphet.

Det tar tid å rotfeste nye tilbud, 

og trosopplæring er såmanns-

arbeid.

Vi stiller også spørsmålet: Hva 

er god måloppnåelse? Antall 

fremmøtte pr. arrangement 

– eller barnas og familienes 

møte med Bibelens fortellinger 

og den store fortellingen, og 

gjennom dette møtet med 

Produsert materiell etc.:

CD til 2-åringer med fortelling 

og barnesanger.

Mål: 

Å gi alle døpte tilbud om opp-

læring tilpasset deres alder 

og bakgrunn som grunnlag for 

trygghet i egen tro, identitet og 

tilhørighet i kirken. Vi ønsker å 

samarbeide på tvers av menig-

hetene for bedre ressursbruk, 

utnytting av kompetanse for å 

derved utvikle organisasjonen 

Den norske kirke i Sandefjord 

med hensyn til samarbeid og 

ressursfl yt.

Prosjektbeskrivelse: 

Utvikle arenaer for trosopp-

læring for aldersgruppen 

10-13 år, med fokus på 10-års-

markering, ferieklubber, 

ledertrening og etter skoletid-

tilbud. Utvikle økt samarbeid 

og ressursfl yt mellom byens 

fi re menigheter gjennom 

etablering av undervisnings-

seksjon.

Erfaringer:

Samarbeid, teamutvikling og 

ressursfl yt mellom menigheter 

gir økt kvalitet og kvantitet på 

tilbudet, men er en krevende 

oppgave. Ferieklubbtilbud i 

skolens ferier gir gode mulig-

heter for trosopplæring, sam-

tidig som kirken spiller på lag 

med familien og barnas behov.

Produsert materiell etc.:

CD.

«Gud er en far som 

ikke setter det ene 

barnet foran det 

andre»

«Jeg synes tilbudet 

er kjempefi nt, for 

du får ikke tak i 

slike bøker i en 

vanlig bokhandel. 

Dessuten er du ikke 

under tidspress, 

og kan lese når det 

passer deg...»

Røyken 
prestegjeld

Prosjekt: PERLEN 

– fortellingsprosjektet 

i Røyken

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-6 år

Sandefjord 
kirkelige fellesråd 

Prosjekt:

Trosopplæring for 

deg – og alle døpte i 

Den norske kirke

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-13 år 
Telefon: 33 45 44 41

E-post: hgautestad@sandefjord.

kirken.no

Web: sandefjord.kirken.no

Telefon: 31 29 28 00

E-post: kristin.helgeland@

royken.kirken.no

Web: royken.kirken.no

TUNSBERG BISPEDØMME 
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Mål: 

Sammen med foreldre og 

faddere gi et tilbud til alle barn.

i tro, håp og kjærlighet, og 

uttrykke troen og undringen.

Prosjektbeskrivelse: 

Søndre Slagen menighet har et 

faseprogram med seks tilbud 

over 11 år:

1- og 2-årsdag for dåpen og 

babysang.

samlinger og høsttakkefest.

6-åringer og familiegudstje-

neste.

skoletid, overnatting i kirken 

for 9-åringer.

tetsdag i en idrettshall og 

familiemesse.

Erfaringer:

Deltakelse skjer etter bestemte 

mønstre. Det er viktig å 

påvirke deltakelsen/mønsteret 

i starten. Ved utdeling av 

4-årsbok legger vi vekt på:

gruppe

en søskenfl okk 

Mål: 

Nå alle døpte barn og unge. En 

av aktivitetene er tilrettelagt for 

hele familien.

Bli kjent med kirken gjennom 

oppdagelse, andakt og guds-

tjeneste.

Prosjektbeskrivelse: 

Tangen menighet har lang 

tradisjon med dåpsarbeid. 

Dette arbeidet ønskes videre-

utviklet for å inkludere fl ere i 

menighetsarbeidet. Torsdagen 

som felles treffdag for fl ere 

aldersgrupper med foresatte, 

og middags-, andaktstilbud 

for alle,777 er bærebjelke for 

prosjektet. Ellers klubb for 3. 

og 4. trinn rett etter skolen, Ten 

Sing, ungdomsgudstjeneste 

på kvelden av og med ung-

dommer, Levende Lørdag en 

gang i måneden for enkelte 

aldersgrupper.

Erfaringer:

Vær ærlig hvis ting ikke fun-

gerer! Sett gjerne en sluttstrek 

og start noe nytt. Trosopp-

læring fungerer ikke skilt fra 

menigheten, staben må jobbe 

sammen om det. Ikke fortvil. 

Noen ting tar tid for å vokse!

Produsert materiell etc.:

Opplegg for ungdomsgudstje-

neste, ferieaktiviteter, jule- og 

påskeverksted.

«Har han tilgitt 

meg også?» 
Plutselig rop fra en 

4-åring med mark i 

rompa under Sakkeus-

historien.

Søndre Slagen 
menighet

Prosjekt: Størst av 

alt. Trosopplæring i 

Søndre Slagen

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-11 år

Tangen menighet 
i Drammen

Prosjekt: Barn og 

unge i sin kirke

Oppstart: 2005

Målgruppe: Fullskala

Telefon: 32 21 04 40

E-post: tangen@drammen.

kirken.no

Web: drammen.kirken.no/tangen

Telefon: 33 37 47 00

E-post: menighetsprest.

sondreslagen@tonsberg.kirken.no

Web: tonsberg.kirken.no
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Mål: 

Å få til «Leder Spa» og 

«Høst Kick» pluss fem 

«Begeistringsmesser». Lage 

trosopplæringsplaner og tiltak 

i KFUK-KFUM og KRIK, samt 

i menighetens konfi rmant-

arbeid. Etablere et elektronisk 

lederregister.

Prosjektbeskrivelse:

Begeistret lederskap baserer 

seg på kraften og motiva-

sjonen som ligger i å bli sett 

og ivaretatt som leder i kristent 

ungdomsarbeid. Prosjektet 

bygger på de tre verdiene som 

kommer til uttrykk i begrepet 

vennskap, omsorg.

Erfaringer:

Det å se de frivillige unge 

lederne er kjempeviktig! Det 

er også viktig med opplæring, 

omsorg og at de føler at de får 

noe tilbake. Tilbakemeldingene 

fra ungdommene har vært 

gode. Vi ser at de har vokst 

som ledere i løpet av året.

Mål: 

Utruste og inspirere menig-

hetens barn og unge til 

engasjement (inn i hjertet) og 

tjeneste for andre, både inter-

nasjonalt og lokalt (ut i verden).

Prosjektbeskrivelse: 

a 7 år: Fasteaksjonsdag

b 8 år: Misjonsaksjonsdag

c 9 år: Bangladag

d 15-18 år: Andaktskurs

e 18 år: Utdeling av «En helt 

overkommelig bibel» 

f 15 år: Lederkurs for 

nykonfi rmerte

g Alle faser: Elektronisk med-

arbeiderbank

h 14 år: Ny konfi rmasjons-

gruppe: «Internasjonalt 

fokus» 

Til tiltak a, b, c og e inviteres 

alle døpte i kullet. Til tiltak f 

inviteres alle konfi rmerte i 

kullet. Til tiltak d inviteres aktive 

ungdommer fra Ten Sing.

Erfaringer:

opp helt nye tiltak

nytt på noe gammelt/eksis-

terende, enn ut av løse lufta

Det er inspirerende og slit-

somt å jobbe med nye ting

viktig for oppslutning

«Har dere ikke en 

sånn dag for sjette-

klassinger også ’a?»
Mor til deltaker på 

Bangladag for fjerde-

klassinger

«Skal vi ikke snart 

ha fl ere ledermøter, 

da?!»

Tanum menighet

Prosjekt:

Begeistret lederskap

Oppstart: 2007

Målgruppe: 15-20 år

Tranby menighet 

Prosjekt: Inn i 

hjertet – ut i verden

Oppstart: 2006

Målgruppe: 7-9, 

15-18 år 

Telefon: 32 24 21 20

E-post: helge.rotevatn@lier.

kommune.no

Web: lier.kommune.no

Telefon: 33 18 56 83

E-post: a-gutter@online.no

Web: tanum-menighet.no

TUNSBERG BISPEDØMME 
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Mål: 

Bygge opp og utvikle barnas 

tro og identitet gjennom sys-

tematisk innholdsformidling, 

relasjonsbygging og mangfold 

av tilpassede aktiviteter.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi jobber med å bygge opp 

punktuelle møtepunkter og 

legge til rette for kontinuerlige 

tiltak for alle årskull, samt 

legger stor vekt på å oppar-

beide relasjoner med foreldre. 

Fortellingene om Jesus, en god 

opplevelse av gudstjenesten 

og tilhørighetsfølelsen til den 

lokale kirken/menigheten er 

det vi ønsker barna (og forel-

drene) vil ta med seg fra våre 

samlinger.

Erfaringer:

Stikkord er: En kontinuerlig 

dialog blant de ansatte, 

synliggjøring av prosjektet i 

menigheten, særlig for for-

eldregruppa, fokus på innhold 

og kvalitet og lavt press på å 

lykkes i løpet av kort tid.

Mål: 

levende ved å ta utgangs-

punkt i det barn og unge er 

engasjert i og har talent for

innspill på alvor, slik at de 

får være med på å prege og 

utvikle menigheten

Prosjektbeskrivelse: 

To satsingsområder: 

1 «Venner for livet» – Sjettis 

Only. Flere samlinger, 

inkludert overnatting i kirken, 

sommerleir før de begynner i 

6. klasse, arrangere frest for 

familie og venner. Lederkurs.

2 «Sammen er vi hele» = tros-

opplæring fra konfi rmasjon 

til 18 år. Enkeltstående tilbud 

med bl.a. volleyballklubb, 

Ten Sing og et diakonalt pro-

sjekt kalt «Dilla på Manilla», 

knyttet opp mot Misjonsal-

liansens prosjekter på Filip-

pinene. 

Erfaringer:

6. klasse er inngangsporten til 

ungdomsfasen. Det fungerer 

godt med lederkurs som opp-

følging etter breddetiltak. Å 

tenke kvalitet før kvantitet er 

viktig, og å tenke helhetlig om 

det som skjer av trosopplæring 

og resten av menighetens 

arbeid.

«Endelig noen 

voksne som 

vil leke»

Domkirken 
menighet, 
Tønsberg

Prosjekt: Puslespillet

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Telefon: 33 36 51 71

E-post: post@vear-arbeidskirke.no

Web: vear-arbeidskirke.no

Telefon: 33 37 47 00

E-post: trosopplaering.

domkirken@tonsberg.kirken.no

Web: tonsberg.kirken.no

Vear og Hogsnes 
menighet

Prosjekt: En kirke 

der folk er

Oppstart: 2004

Målgruppe: 6. klasse 

og fra 14 til 18 år
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Mål: 

At de kan bli hos Kristus likesom 

de ved dåpen er blitt forenet 

med Ham. Hele målgruppen 

skal få et reelt tilbud om ca. 315 

timer trosopplæring.

Prosjektbeskrivelse: 

Skape PR for vår trosopp-

læring. Følgende nysatsing: 

faseopplegg for 4-åringer, 

utvidet kirkebok-utdeling, 

6-åringer – opplevelsesbasert 

undervisning med boken «Tre 

i et tre», 9-åringer – opplevel-

sesbasert undervisning med 

Kristuskransen og kirkerommet, 

11-åringer – praktisk arbeid 

med nattverd. Ungdomsklubb, 

kurs for ungdomsledere, for-

eldre, faddere og frivillige, og 

søndagsskole sammen med 

frivillige m.m.

Erfaringer:

Send en «teaser» seks uker 

før opplegget – innbydelsen 

senere. Bruk foreldre man 

kjenner for å spre informasjon. 

Planlegg godt og i god tid. 

Arbeidsgruppe for hvert tiltak: to 

frivillige, en fra styringsgruppa, 

en ansatt, + andre til gjennom-

førelse.

Produsert materiell etc.:

Heftet om nattverd «Velkommen 

til Herrens bord». Heftet er sendt 

til IKO for vurdering, men kan 

ikke brukes av andre foreløpig.

Mål: 

stabil tilgang til frivillig lei-

arskap i kyrkjelyden sitt ung-

domsarbeid

utdanningar

Arendal og Froland

Prosjektbeskriving: 

I Arendal blir det drive mykje 

kristent ungdomsarbeid, men 

i overgangen til vidaregåande 

treng mange eit større miljø 

enn den lokale kyrkjelyden. 

Der fl eire er samla, er det 

lettare å samle endå fl eire. 

Ved å satse på leiarutvikling 

gjennom eit fellesprosjekt, kan 

ein nå ein god del av kvart 

årskull, som gir ein ønska 

breiddeverknad. 

Røynsler:

Prostiet som eining er velfun-

blir så stor at det er spennande 

å vere med. Ungdomane må 

inn til sentrum for å gå på 

vidaregåande skule, og då er 

leiarkurset med på å byggje 

gode relasjonar der.

Det er svært givande å samar-

beide med andre tilsette og å 

kunne fokusere på gåvene og 

evnene til den einskilde.

«Eg synes Lær dei 

å leie er skikkeleg 

bra. Vi gjer liksom 

ordentlege ting 

der, det er ikkje 

noko tull» 
Deltakar på leiarkurset 

2007

«Må vi dra hjem 

alt nå?»

 «Jeg vil heller være 

med på dette enn 

i bursdag» 

«Kan vi være her 

hver helg?»

Åssiden menighet

Prosjekt:

Slik jeg har gjort 

mot dere

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år 

Arendal prosti

Prosjekt: Lær dei å 

leie

Oppstart: 2006

Målgruppe: 15-18 år

Telefon: 37 01 35 80

E-post: lars.peder.holm@

agderkirken.no

Web: agderkirken.no

Telefon: 32 23 50 70

E-post: ksmith@drammen.no

Web: drammen.kirken.no/assiden

AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

TUNSBERG BISPEDØMME 
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Mål: 

La borna i Bamble få sjansen 

til å utvikle kristen identitet 

gjennom møtet med bibelfor-

teljingar og andre forteljingar 

om tru.

Prosjektbeskriving: 

i seks kapittel og blir tilbode 

som kurs på 8-10 samlingar for 

kvart alderssteg. Kapitla Treet 

og Vatnet er for 9-åringane, 

Vegen og Måltidet for 

10-åringane og Draken og Lyset 

for 11-åringane. Vi knyter fortel-

jingane til lokalhistoria og det 

unike miljøet på kyrkjestaden i 

Bamble. Forteljingane blir også 

brukte til varierte aktivitetar ute 

og inne: utforsking, rolleleik og 

enkel dramatisering, kreativ 

måling, bål, tur, musikk og mat.

Røynsler:

Vi har lært å tenkje langsiktig 

og arbeide systematisk. Vi ser 

at eit godt resultat krev breidt 

samarbeid mellom stab, sok-

neråd og friviljuge – og dette 

tek tid. Vi har fått oppleve at 

når borna blir tekne på alvor 

i gudstenesta, bidrar dei til 

nærleik og fornying som er 

utan sidestykke.

Mål: 

Vi vil utvikle ei trusopplæring 

som fremjar trua, kjennskapen 

hjelp til livstolking og livsmeis-

tring for alle døypte.

Prosjektbeskriving: 

Få foreldre og ungdom i tale 

gjennom spørjeundersøkingar 

og samtalar. Svara frå under-

søkingane/samtalane har vist 

oss at vi skal setje i gang tiltak 

som inneheld: «Naturopple-

vingar», «Rom for undring», 

«Positive livsopplevingar» og 

«Lokal tilpassing».

Samstundes er tiltaka våre 

prega av kateketikk, diakoni 

og kyrkjemusikk. Vi ynskjer 

å appellere til lyst til leik og 

trongen til å utforske, heller 

enn til kjensla av plikt.

Røynsler:

Vi har opplevd at:

positivt for tiltaka

nisering

når ein set i gong nye tiltak

kollisjon med andre aktivi-

tetar i bygda

Utsagn fra ein i 

soknerådet: 

«Eg skulle ønskje 

eg var 9 år og kunne 

bli med på trusopp-

læring!»
Bamble kyrkjelyd

Prosjekt:Den 

store forteljinga 

– eit eventyrleg 

evangelium

Oppstart: 2006

Målgruppe: 9-11 år

Telefon: 35 06 10 40

E-post: havard.russnes@

bokyrkje.no

Web: bokyrkje.no

Telefon: 35 96 69 90

E-post: marit.fadum.storaker@

bamble.kirken.no

Web: bamble.kirken.no

Bø kyrkjelyd

Prosjekt: Foreldre og 

kyrkjelyd saman for 

trusopplæringa til 

born og unge

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år
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Mål: 

Eit fullskala trusopplæringspro-

sjekt i Fjære kyrkjelyd med det 

som formål å utvikle likeverd 

og ansvarsdeling mellom heim 

og kyrkje i trusopplæringa.

Prosjektbeskriving: 

mellom kyrkje og heim, ved 

hjelp av gode møteplassar 

og gjennom kommunika-

sjonskanalane våre. Framleis 

å setje fokus på kommuni-

kasjon, utvikle FjærE-posten 

og  www.fjærE-posten.no

bakgrunn av tilbakemel-

dingar på konferansen 

«Vegen vidare», og røynsler 

gjort gjennom prosjekt-

perioden 

som er sette i gong

brukarundersøking

Røynsler:

Dra foreldra inn i planlegginga. 

Utvikle ei kyrkjelydsavis/ein 

nettstad. Stab/sokneråd må 

inkluderast. Ein må ha fokus 

på dialog, gjennom til dømes 

foreldremøte. Lage ein heil-

skapsplan og få ting i system. 

Fordi SAMAN er ei merkevare, 

må logoen alltid brukast.

Mål: 

Å sjå at trua til born og unge 

blir skapt, veks, slår rot og bli 

praktisk og smittande. Dette 

skjer på to arenaer. Familien 

og kyrkjelyden.

Prosjektbeskriving: 

Lage dåpsfi lm. Starte babysong 

og barnehagegudsteneste. 

Utvikle utdelinga av 4-årsboka, 

julevandring og påskeskule. 

Bu heime-leir. Starte skattejakt. 

teneste. Utvikle Etter skuletid. 

Villmarksturar. Disippelgruppe, 

jentekveldar. Starte KRIK. 

Aksjon Von-renn. Samlivskurs. 

vikling. Samarbeid barnelag/

bygda. Medarbeidarfostring/-

kurs. Årleg diakonale prosjekt 

for born og unge.

Røynsler:

Trusopplæring bør skje i høve 

til den lokale konteksten. Viktig 

å kartleggje det eksisterande 

arbeidet. Samarbeid med 

kyrkjelyden og bygda elles. 

Byggje vidare der ein ser det 

er «hol». Eit team rundt kvart 

tiltak. Tverrfagleg uløna med-

arbeidarar.

Produsert materiell etc.:

Dåpsfi lm, laga av Tønnes 

Christian Due-Tønnesen og 

Tore Thomassen med fl eire 

i kyrkjelyden i Høvåg. Kjem 

hausten 2008.

«Sei ifrå neste 

gong det er sånn 

gudsteneste» 
Gut 12 år

«Eg trudde det 

skulle bli sinnsjukt 

kjedeleg, så blei det 

sinnsjukt gøy!»
Deltakar på MILK-kurs

Fjære kyrkjelyd

Prosjekt: SAMAN

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Høvåg kyrkjelyd

Prosjekt: Heile 

menneske, heile 

familien, heile bygda.

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 37 27 43 06

E-post: post@hovag-menighet.no

Web: hovag.org

Telefon: 37 09 01 00

E-post: bs@grimstad.kirken.no

Web: fjærE-posten.no

AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME
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Mål: 

Nå alle dåpsborna med eit 

fl eksibelt, morosamt og lokalt 

tilpassa opplegg der vi nyttar 

oss av eksisterande tilbod og 

fl ettar det saman til ei trygg 

togreise til «livets lyse land».

Prosjekbeskriving: 

Det heile er bygd opp som ei 

togreise, med ulike vogner 

og ulike spor, og omgrep 

knytta til jernbane og reise. 

Dette inneber høve til val i de 

ulike årsfasane. Vi skal ha eit 

diakonalt siktemål, og på ein 

særleg måte tenkje inn far/

son(barn)-tilhøvet. Tenkinga gir 

rom for eit sett av symbol og 

illustrasjonar som kan gi born 

(og vaksne) ei kjensle av leik og 

moro i arbeidet med det som 

er sjølve innhaldet i dåpsopp-

læringa. 

Røynsler:

Endå små born kan ha ei god 

oppleving av gudstenesta 

dersom det blir gjort omfat-

tande grep. Foreldra må moti-

verast på ein positiv måte for 

å kome på tilstellingar. Dei må 

føle at dei sit att med noko etter 

samlinga – at dei blir møtte der 

dei er.

Produsert materiell etc.:

DVD med presentasjon av pro-

sjektet.

Mål: 

Visjon – frå dåp til disippel i 

kyrkjelyden sin fellesskap. Born 

og familiar skal bli kjende med 

bibel, kyrkjelyd og oppleve ulike 

uttrykksformer for kristent liv.

Prosjektbeskriving: 

Trusopplæring i ein saman-

hang der heile familien er 

involvert. Deltaking av fri-

viljuge frå alle aldersgrupper. 

Involvere mange i ei gudste-

nesteform som er mykje meir 

på premissane til borna enn 

til dei vaksne. Samlingar ein 

gong i månaden på søndag 

ettermiddag. Alle former for 

innsats blir verdsett. 

Røynsler:

Det tar tid å etablere eit nytt 

tilbod til denne gruppa. Det er 

også vanskeleg å treffe alle frå 

0 til 14 år, som var den opp-

havlege målgruppa. Dei under 

13 er meir realistisk å nå med 

eit arrangement.

Sakte men sikkert utviklar det 

seg ein god fellesskap mellom 

dei friviljuge. Sjølv på dårleg 

besøkte samlingar er vi over 

30 personar, fordi det er så 

mange som medverkar.

Kvinesdal 
fellesråd

Prosjekt: Hokus 

Pokus Filiokus

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-6 år 

Telefon: 35 96 52 85

E-post: bjarte.tysvaer@bamble.

kommune.no

Web: langesund-menighet.no

Telefon: 38 35 78 30

E-post: egya@kvinesdal.kirken.no

Web: fi liokus.no

Langesund 
kyrkjelyd

Prosjekt: TreffpUNGt

Oppstart: 2007

Målgruppe: 4-12 år 
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Mål: 

eiga kyrkje og kyrkjelyd. Tilføre 

større breidde i kyrkjelyden. 

Barnefamiliar blir involverte i 

kyrkja. Aktivitetane skal spreie 

glede i alle kyrkjelydsaktivi-

tetane.

Prosjektbeskriving: 

På alle årstrinna vil vi ut frå 

fundamentet Jesus Kristus 

leggje vekt på friluftsliv 

og fysisk aktivitet, ein del 

utandørs. På alle arrange-

menta har vi Bibelsamlingar 

som vi kallar «Supertime». 

Dei fl este arrangementa er i 

kyrkjelydshuset. Vi brukar også 

kyrkjerommet for at borna skal 

bli fortrulege med det.

1. klasseklubben, 6 år, 

Pizzafest, 7 år, Bu heime-leir, 8 

år, Friluftsfest, 9 år, Bu heime-

leir, 10 år, Bu borte-leir, 11 år, 

Bu borte-leir, 12 år

Røynsler:

Fengjande og fl otte innby-

planlegging og struktur i 

av aktivitetar for ånd, sjel og 

lekam.

Lunde og Flåbygd 
kyrkjelyd

Prosjekt: Sawobona

Oppstart: 2004

Målgruppe: 1.-7. 

klasse

Telefon: 35 94 97 94

E-post: marit.listol@nome.

kommune.no

Web: lundemenighet.no

Mål: 

døypte. Vi vil vere sporty, aktuelle 

og livsnære og gi born og unge 

eit eigarforhold til kyrkja.

Prosjektbeskriving: 

Nye tiltak: Borna sin blom-

sterhage, Skattejakt 4 år, dåps-

skole 6 år, juniorkonfi rmantar 

10 år, kyrkjeassistentar 11 år, 

bekkevandring 12 år, actiondag 

13 år, div. leiartrening, ung-

domsgudstenester, Trial-klubb 

(motorsyklar), video-projektor-

system i begge kyrkjene.

Røynsler:

halve jobben

kyrkjestaben og mange fri-

viljuge

legging og gjennomføring 

av tiltak

fordel

tid å innføre nye tiltak

nester og rundt kyrkjebygget 

er lett for alle kyrkjelydar å 

arrangere. Dette har størst 

overføringsverdi

fungerer kontinuerlege tiltak 

best

«Eg gler meg sånn 

til eg skal jobbe 

i kyrkja, nå er det 

berre tre dagar 

igjen!»
11-åring

Kyrkjelydane 
i Mandal og 
Holum 

Prosjekt: Årlege 

opplevingar som gir 

kunnskap om kyrkja, 

trua og livet. Sporty, 

allsidig og kulturelt. 

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 38 27 28 70

E-post: fe@mandal.kirken.no

Web: mandal.kirken.no

AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME
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Mål: 

KO er ein ressurs for konfi r-

mantlærarar og andre som 

jobbar med formidling for 

ungdom. Eit verkty som koblar 

Bibelen til dagens aktuelle 

populærkultur.

Prosjektbeskriving: 

I tillegg til å levere ferdige 

undervisningsopplegg til bruk 

for konfi rmantlærarar, har KO 

ein ressursbank til kvart tema. 

KO er derfor aktuell også 

for ungdomsgrupper, bibel-

grupper og ulike kristne for-

midlarar på kyrkjelydsarenaen. 

Ressursbanken har alternative 

fi lmklipp og tips til aktivitetar. 

Her er det også bakgrunns-

stoff for undervisarar. Det er 

også utarbeidd bibelgrup-

peopplegg, opplegg for kino-

besøk, samt samtaletips.

Røynsler:

Ved å ta samtidskulturen og 

Bibelen på alvor, tek vi også 

livsverda til ungdomen på alvor. 

Vi har opplevd gleda av å sjå at 

kreativ, aktiv og aktuell under-

visning engasjerer ungdom til 

refl eksjon og deltaking.

Produsert materiell etc.:

www.konfi rmantonline.no, 

heilskaplege undervisnings-

opplegg for konfi rmantar om 

sentrale tema/ressursbank, 

publisert 2008.

Telefon: 38 14 50 53

E-post: karen@damaris.no

Web: kristiansand.kirken.no/

index.jsp

Damaris Norge 
og Oddernes 
kyrkjelyd

Prosjekt: www.

Konfi rmantOnline.no

Oppstart: 2005

Målgruppe: Konfi r-

mantlærarar og andre 

som jobbar med for-

midling for ungdomar

Mål: 

Formidle trygge gudsbilde. 

og Jesus og menneskeverdet. 

kyrkjer. Leiartrening.

Prosjektbeskriving: 

bibelforteljingar og kunstna-

riske uttrykk

og oppretthaldar av alt liv. 

Ansvar for å verne naturen 

lokalt og globalt og for å 

hjelpe vår neste

evige og uforanderlege, 

mens vi endrar oss 

Det same gjer skikkar og 

tradisjonar

med praksis i trusopplæ-

ringa med 6-åringane

Røynsler:

Fint å ha samlingane i SFO-

tida. Mindre konkurranse med 

andre aktivitetar, og foreldre 

opplever det som eit tilbod.

Det er ikkje for dyrt å leige 

taxibuss for å hente born frå 

skulane.

Dei som har gått på trusopp-

læring, kjem attende til kyrkja 

på andre arrangement sjølv 

om familien elles ikkje er aktive 

i kyrkjelyden.

«Eg veit ikkje eg om 

vi egentleg er sånne 

som deltar i ei guds-

teneste»

Randesund 
kyrkjelyd

Prosjekt:Eg er 

(no kalla «Tros»)

Oppstart: 2006

Målgruppe: 5-10 år 

og 15-17 år Telefon: 38 19 68 80

E-post: randesund.menighet@

kristiansand.kommune.no

Web: randesund.no
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Mål: 

Vi vil knyte utvalde bibelske 

forteljingar til utvalde stader 

og skape ugløymande opple-

vingar. 

Prosjektbeskriving: 

Vi vil appellere til hjerne, kropp, 

sansar og hjarte ved å satse 

på opplevingsbasert læring 

gjennom kreative og gode 

arrangement som skaper 

forventning og engasjement. 

Vi set forteljingane i ein lokal 

kontekst som forsterkar inn-

trykket og triggar minnet. Vi 

søkjer samarbeid med lokale 

«merkevarer» som Porsgrund 

Porselæn, Mikalshula og Ibsen. 

Desse har god PR-verdi. Vi 

byggjer på totalt sju punktuelle 

arrangement. Da er det lettare 

å rekruttere friviljuge. 

Røynsler:

eigarkjensla i hele kyrkjelyden, 

defi nere tydeleg kva ein vil og 

faktisk prioritere dette. Velje 

arrangement som passar for 

dei menneskelege ressursane 

ein har i staben og blant fri-

viljuge.

tiltak har bra gjennomslags-

kraft i verksemda til ei folke-

kyrkje. 

Å disponere økonomiske res-

sursar er spennande og frigje-

rande, førebyggjer slitasje og 

opnar for heilt nye måtar å nå 

måla på. Kvalitet kostar!

«Hey - er ikke det 

merket til den 

klubben som har 

sånne turer med 

bibel og sånn..?»
11-åring som peikte på 

T-skjorta med 

«størstavalt»-logo
Skien kyrkjelyd

Prosjekt: Kreativ 

formidling

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Telefon: 35 90 54 60

E-post: tormod.klovning@skien.

kommune.no

Web: skienkirke.no

Mål: 

til kyrkjelyden og kyrkja. Bruke 

lokal natur og kultur. Engasjere 

foreldre og fadderar og samar-

beide med eksisterande orga-

nisasjonsarbeid.

Prosjektbeskriving: 

Ha opplegg for 6-11-åringar i to 

faser som vi kallar Small-konf. 

(6-10 år) og Medium-konf. (11 

år). Arrangere ein årleg bu-

heime-leir for 7-8-åringar og 

for 9-10-åringar. 11-åringane 

får overnattingsleir. 6-åringar 

får barnebibel på familieguds-

teneste. Engasjere foreldre og 

fadderar som medhjelparar. 

Bruke lokale kulturelle tiltak 

som Vikingland, middelalder-

kyrkje, kunstnarar, barnekor 

og familiespeiding i samarbeid 

med KFUK/KFUM-speidarane.

Røynsler:

Leirar med gudsteneste-

verkstad skaper høg gudste-

nestedeltaking. Når foreldre 

og fadderar blir engasjerte, 

blir eigarskap og deltaking i 

legging og organisering er ein 

føresetnad for suksess.

Produsert materiell etc.:

fadderkort.

Sør-Audnedal 
prestegjeld

Prosjekt: Small 

og Medium-

konfi rmantar

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-11 år

Telefon: 38 25 50 56

E-post: kateket2@lindesnes.

kirken.no

Web: lindesnes.kirken.no, 

smkonfi rmant.no 

AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME
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Mål: 

Systematisk og målmedvite 

å skape sambandsliner frå 

katekese, diakoni og kyrkje-

musikk til gudstenesta og per-

sonleg kristenliv.

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet er knytt til Skirva 

fjellkyrkje, der såkalla fase-

helger med eit variert program 

både for ute- og inneaktivitetar, 

katekese, diakoni og musikalsk 

innøving blir gjennomført. 

Dette skal tene til å gjere 

gudstenesteopplevinga rik og 

meiningsfylt. Foreldrestøtte er 

eit premiss. Den vil vi oppnå via 

eit inngåande motivasjons- og 

informasjonsarbeid.

Røynsler:

Fasehelgene er populære i 

barneskolen. I førskolealder 

krevst det at foreldra i større 

grad er med, og oppslutninga 

har derfor vore dårleg. 

Motiveringsarbeidet med 

foreldra har bore lite frukt. Vi 

saknar opplæring i korleis ein 

kommunisere forventningane 

vi har til foreldra. Dersom trus-

opplæringa er avhengig av fri-

viljug innsats, korleis motivere?

Produsert materiell etc.:

Nettside og spørjeundersø-

kingar.

Mål: 

Born og unge i Vågsbygd skal 

søkje til kyrkje i alle situasjonar 

i livet.

Prosjektbeskriving: 

Vi har ei open kyrkje kvar dag 

etter skoletid for born på 4. - 7. 

trinn. Her kan borna kome for 

å gjere lekser, spele spel, ete, 

leike i gymsalen eller bruke 

pc. I samband med måltidet 

klokka 14 har vi ei samling der 

vi lærer borna ulike bibelhis-

torier, kristne songar, bordvers 

o.l. Vi har også ulike aktivitetar 

kvar dag knytta til det dei 

lærer.

Røynsler:

Vi har sett at tidspunktet er 

godt fordi mange born ikkje 

har andre aktivitetar da. 

Vi ser også at denne typen 

prosjekt er avhengig av at 

lokala ligg nær målgruppa.

Ein far meinte at dottera 

burde få med fl eire:

«Nei, det skal jeg 

i hvert fall ikke. 

Det er jo nettopp 

det at vi var så få 

som gjorde det så 

morsomt!»

Tinn prestegjeld

Prosjekt: Skirva 

fjellkyrkje 

som drivhus i 

dåpsopplæringa

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 38 19 68 30

E-post: vaagsbygd.menighet@

kristiansand.kommune.no

Web: vagsbygdmenighet.no

Telefon: 35 09 72 24

E-post: torunn@skirva.no

Web: skirva.no

Vågsbygd 
kyrkjelyd

Prosjekt: Kvar Dag

Oppstart: 2007

Målgruppe: 9-13 år
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Mål: 

Alle døypte skal få ei syste-

matisk opplæring i kristen tru 

i tråd med trusopplærings-

planen.

Prosjektbeskriving: 

Tre samlingar for 4-åringane: 

utdeling av barnebibel i kyrkja 

om hausten, og så to sam-

lingar komande år. Dåpsskule 

for 1. klassingane med sju 

samlingar, som inneheld mat, 

bibelforteljing, song, fi lm, leik 

og aktivitetar. I tillegg får dei 

utlevert 6-årsbok, og mottar 

diplom i kyrkja etter dåps-

skulen. Dåpsskuleborna vil i 

framtida delta aktivt på denne 

siste gudstenesta. Trafi kalt 

grunnkurs for dei over 15 år. 

Tema: menneskeverd, miljø og 

ansvar.

Røynsler:

Bjerkreim er ei lita bygd 

kor ting sprer seg fort blant 

befolkninga. Kvalitet er difor 

viktig. Samstundes må me 

ering er viktig.

Mål: 

At «Jesus – sett, trodd og etter-

fulgt» skal bli en virkelighet for 

alle mellom 0-6 år og deres 

familier i Bogafjell menighet. 

Prosjektbeskrivelse:

Bygge et punktuelt og heldek-

kende tilbud for 0-6 åringer og 

deres familier med fokus på 

en helhetlig familiepedagogikk 

der retningen er deltakelse i 

gudstjenesten. Konteksten er 

en ny bydel med unge familier i 

etableringsfasen der menighet 

og lokalsamfunn bygges opp 

hånd i hånd. Vi satser på guds-

tjeneste og cellegrupper som 

bærende elementer. Samtidig 

er vi opptatt av å nå alle 0-6 

åringene og deres familier. 

Vi ønsk er å skape en åpen og 

inkluderende menighet med 

en klar familieprofi l på guds-

tjenestearbeidet og vår øvrige 

virksomhet.

«Eg trenge ikkje 

høyre på dei 

eventyra dine, for 

eg har lært dei på 

søndagsskolen»
 Jente 6 år

Bjerkreim sokn

Prosjekt:

Opplæring i den 

kristne trua for alle 

døypte i Bjerkreim

Oppstart: 2006

Målgruppe: 4, 6 og 

15 (+) år

Bogafjell 
menighet

Prosjekt: Ny bydel 

– ny menighet 

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-6 år Telefon: 51 31 50 42

E-post: kirsten.ona@sandnes.

kirken.no

Web: www.bogafjell-menighet.net

Telefon: 51 20 11 95

E-post: fi nn.lomeland@bjerkreim.

kommune.no

Web: bjerkreim.kyrkja.no

STAVANGER BISPEDØMME
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Mål: 

At våre barn og unge skal få 

kjenne – ikke bare kjenne til 

– Kristus, via opplevelser og 

erfaringer av budskapet ved 

bruk av musikk, lek, dans og 

drama.

Prosjektbeskrivelse: 

Utarbeide bedre faseopplegg 

for 4-, 6- og 12-åringer 

gjennom kreativt utviklings-

arbeid. Utvikle bruken av 

lyd/lys/bilde og musikk inn i 

arrangementer som 17. mai 

og nyttårsaften. Erfarings- og 

opplevelsesbasert opplæring 

innen musikk, dans og drama.

Utvikle tilbudet til ung-

dommene (fra 12 år) i fredags-

klubb og KRIK.

Erfaringer:

Prosjektmidlene ble delt opp 

slik at det kunne tilsettes fl ere 

personer i små stillinger. Disse 

har det til tider vært vanskelig 

å få tak i. Å ha fl ere personer 

i små stillinger som jobber på 

kveldstid med hver sine ting, 

er en utfordring i forhold til 

samarbeid, stabsarbeid og 

fellesskapsfølelse. Positivt at 

ungdomstilbudet er styrket, 

med nye aktiviteter, både faste 

og avgrensede. Bruk av lyd/

lys/bilde og musikk har økt og 

blitt kvalitativt bedre.

Mål: 

Ha et avgrenset program til 

bredden. Skape sammenheng 

mellom kontinuerlige og 

avgrensede aktiviteter.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet baseres på en 

helhetlig plan som inklu-

derer både kontinuerlige og 

avgrensede arbeidsformer 

med særlig fokus på frivillighet 

og medarbeiderskap. Noen 

tiltak er: Utvidet dåpssamtale i 

grupper, foreldreseminar for 1-, 

2- og 3-årsforeldre, babysang, 

fornyelse av 4-årsopplegg, 

dåpsskole 6-åringer, opple-

velsessamlinger 5. klassinger, 

minilederkurs fjorårskonfi r-

manter, lederkurs videre-

gående alder, kurs med fokus 

på livshjelp for 17-åringer.

Erfaringer:

Legg et grunnlag med planer 

ut fra gjennomarbeidede pro-

sesser der mange har deltatt. 

Sørg for gode arbeidsgrupper 

før tiltak blir satt i gang, selv 

om dette medfører utsatt opp-

start. Vær realistisk og visjonær 

angående tallmessige mål for 

oppslutning.

4-åringen kom på 

samling med en pakke 

Mariekjeks og sa: 

«Jeg tok med mat til 

Kirkerottene, jeg»

«Ikke inviter barn 

og unge til kirken 

dersom dere ikke 

har noe å gi til 

akkurat dem. 

Gi dem egne 

opplevelser og 

erfaringer av troen»
Eigerøy menighet

Prosjekt:

Opplevelsesbaserte 

erfaringer av bud-

skapet via musikk, 

dans, lek og drama

Oppstart: 2005

Målgruppe: 4, 6, 12 

og 18 år 

Telefon: 51 81 06 30

E-post: gausel.menighet@

stavanger.kommune.no

Web: gausel-menighet.no

Telefon: 51 46 33 30

E-post: oddny@ekf.no

Web: dalane.kirken.no

Gausel menighet

Prosjekt: Kirke – min 

kirke

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

163



Mål: 

Hovedmålet er at barn og unge 

skal få være i en menighet hvor 

de kan bli bevisste etterfølgere 

av Jesus.

Prosjektbeskrivelse: 

Innføring av juniorkonfi rmasjon 

for 11-åringer og gutte-/jente-

klubb for 5.-7. klasse. Innføring/

videreutvikling av tiltak i 13-18- 

årsfasen under Ung-kirke 

(UK) paraplyen: Ledertrening, 

weekender, førjulsmiddag, 

og etablere smågrupper på 

bakgrunn av ungdommens 

interesser som knyttes mot UK 

fredag-kveldene. For eksempel 

UK media, UK kaféteam, UK 

RC bil, UK band, UK ung-

domsalpha. Etablere et tiltak 

for 10. kl. + ungdom i videre-

gående skole i samarbeid med 

fl ere menigheter.

Erfaringer:

5.-7. klasse tiltak passer bra 

rett etter skoletid. Ungdom 

bør involveres i styring. Hvem 

som og hvordan en informerer,  

holdning hos nøkkelpersoner i 

ungdomsgjengene,  forholdet 

mellom ulike gjenger og hvem 

som «eier» tiltaket,  har MYE å 

si på oppslutningen.

Mål: 

Nå fl est mulig av de døpte i 

aldersgruppen 0-12 år, med 

budskapet om at Jesus er den 

beste venn og livshjelper vi 

kan ha.

Prosjektbeskrivelse: 

Alle skal få minst to tilbud i året 

til arrangementer de kan være 

med på. Vi har samlinger der vi 

jobber ut fra noen av de mest 

kjente historiene i Bibelen og 

lager ting som blir til instal-

lasjoner i området rundt kirken 

og menighetssenteret vårt. Hit 

kan barna ta med seg forel-

drene også på fritiden, og det 

blir noe som er åpent for hele 

kommunen. 

Erfaringer:

Vi har hatt en del arran-

gementer der det ikke har 

kommet så mange, og har 

hatt nedgang når det gjelder 

oppmøte for å få 4- og 

6-årsbok. Men arrangement 

som utendørs juletrefest for 

hele familien, var en suksess. 

Vi tror på den direkte per-

sonlige kontakten, at vi ikke 

sitter inne i kirkene våre og 

venter at folk skal komme til 

oss.

«Noahs ark, det er 

Jesus sin båt, det»
Gutt 6 år

Hillevåg menighet

Prosjekt: 100 % for 

Jesus

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-18 år 

Lund og 
Heskestad 
menigheter

Prosjekt:

Trosopplæring i 

Lund og Heskestad 

menigheter

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Telefon: 51 40 49 00

E-post: aase.k.r@lund.

kommune.no

Web: kirken.no

Telefon: 51 84 04 00

E-post: geir.eikrem@stavanger.

kommune.no

Web: hillevagkirke.no

STAVANGER BISPEDØMME
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Mål: 

Drive trosopplæring for 

målgruppen i samsvar med 

reformens intensjoner. Opp-

læringen skal integreres i 

eksisterende og nye aktiviteter i 

menigheten.

Prosjektbeskrivelse: 

eksisterende arbeid for mål-

gruppen 

ungdom til å bruke IT/mul-

timedia i forbindelse med 

gudstjenester og andre 

arrangementer i menigheten

Erfaringer:

Identifi ser lokale behov. Bygg 

relasjoner til de ulike mål-

gruppene før tiltak introdu-

seres. Bruk sentrale/populære 

«bjellesauer» til å fronte/

markedsføre tiltak mot mål-

gruppen. Unngå programkol-

lisjoner internt og eksternt.

Produsert materiell etc.:

En internt laget DVD i forbin-

delse med forestillingen (Nytt) 

LIV PÅ (8.) MARS? Produsert av 

Harald Helland.

Mål: 

Målet er at alle barn i nær-

miljøet har blitt nådd med 

kontakt om søndagsskulen 

og fl est mogleg har blitt med. 

Alle leiarane skal bli tatt godt 

vare på.

Prosjektbeskriving: 

alle leiarane i arbeidet, veg-

leiing, opplæring, omsorg og 

teambuilding

Invitera til målretta arran-

gement ein til to gonger 

i året

og innvadrarar

Røynsler:

Erfart at det er viktig å spørje 

leiarane om konkrete og 

begrensa oppgåver, slik at dei 

veit kva dei seier ja til. Viktig å 

fylja tett opp dei unge leiarane. 

Invitera breitt aktuelle alders-

grupper.

«Nå har jeg gjort 

noe jeg aldri hadde 

trodd jeg ville tørre 

– gurimalla» 
Etter rafting 

på MILK

Norheim 
menighet

Prosjekt:

Trosopplæring for 

ungdom mellom 15 

og 18 år gjennom 

breddetiltak, 

temasamlinger og 

lederkurs

Oppstart: 2004

Målgruppe: 15-18 år

Telefon: 51 43 62 10

E-post: nerbo.kyrkjekontor@

hesbynett.no

Web: haa.kyrkja.no

Telefon: 52 81 20 40

E-post: norheim@karmoykirken.no

Web: norheimkirke.no

Nærbø kyrkje 

Prosjekt:

Søndagsskolen og 

leiarane

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-13 år 
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Mål: 

Fremja kjennskap til tru, tilbed-

ing og teneste gjennom guds-

tenester og andre fellesskap.

Prosjektbeskriving: 

tering, kursing, veiledning 

og oppmuntring av frivillege 

medarbeidarer

teneste- og fellesskapsdag

gudstenester og ynskje-

konsertar

grimsvandringar for alle 

døypte i 13-15-årsfasen.

involvering

lessamlingar for alle ten-

åringane i prestegjeldet, 

særskilt «Open Hall»-kveldar 

i Mastrahallen og ung messe 

i kyrkjene

for alle mega-konfi rmanter 

ved overgangen til myndig-

alderen

Røynsler:

Ha medarbeidere på plass før 

arrangement planlegges.

Legg til sides arrangement 

som ikkje er liv laga.

Ta vare på medarbeidarar.

vil mei7rtr enn vi tror.

Mål: 

Et sted for opplevelser, erfa-

ringer og kunnskap om den 

kristne tro. Styrke barn og 

unges tilhørighet til menig-

heten gjennom et allsidig akti-

vitetstilbud.

Prosjektbeskrivelse: 

Utvikle møtepunkt der fl est 

mulig har anledning til å delta. 

Starte fl ere kontinuerlige klubb-

tilbud i tillegg til følgende:

Babysang og lokale dåpshil-

sener og bilder. Skolestartleir 

for 6-åringer. Vinterferiemu-

sikal for 10-åringer. Barnefes-

tivalen «Barn er bra» 7-12 år. 

Plan B, aktivitetsdag på plan-

leggingsdager. Etter skoletid, 

ukentlig klubb for 1.-7. klasse.

Systematisk lederutvikling for 

barn og ungdom. Forsanger-

gruppe og ungdomsmesse.

Erfaringer:

Erfaringer til nytte for andre: 

Trosopplæring krever tverr-

faglig samarbeid. Å nå alle 

krever mye ressurser. Konti-

nuerlige tilbud kan bli bred-

å uttrykke egen tro. Vekst skjer 

lokalt og gjennom nærhet. 

Legg tiltak til tider familien 

trenger et tilbud.

«Skolestartleir er et 

kjempekjekt tilbud. 

Fint å treffe andre 

foreldre som har 

barn i skolestart-

alder» 
Mor

Rennesøy 
prestegjeld

Prosjekt:

Trosopplærings-

prosjektet i Rennesøy

Bispedømme:

Stavanger

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-18 år

Skåre menighet

Prosjekt: Kirkehuset 

0-18

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 52 80 95 00

E-post: post@haugesund.kirken.

no

Web: haugesund.kirken.no

Telefon: 51 72 02 14

E-post: ungdomspresten@

rennesoy.kyrkja.no

Web: rennesoy.kyrkja.no

STAVANGER BISPEDØMME
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Mål: 

terende tilbud for skolebarn 

6-14 år

hjemmene 

sammen med menighetens 

gudstjenesteliv

Prosjektbeskrivelse

Knytte langt erfaringsmate-

riale opp mot nye ressurser og 

vinklinger i forhold til dåps- og 

bibelgrupper som menigheten 

driver. Prosjektet fokuserer på 

bolker på 8-10 uker, som for 

eksempel musikal og barne-

festival. Prosjektet skal se på 

nye muligheter for samarbeid 

med frivillige, og hvordan 

danne ulike kontaktpunkter 

med hjemmene. Mål at alle 

klubbene deltar på gudstje-

neste to ganger i året.

Erfaringer:

Det er gjort nyttige erfaringer 

i forhold til skole og SFO, og 

samarbeid med bl.a. frivillige 

organisasjoner og videre-

gående skoler. Samarbeid med 

kantor og prest er avgjørende.

Mål: 

Trusopplæringa i Time ønskjer 

å gje alle barn og unge 

gjande trusopplæring 

undring og vekst 

i kyrkjelyden

Prosjektbeskriving: 

ca. anna kvart årstrinn ut 

barneskulealder 

det kontinuerlege barne- og 

ungdomsarbeidet 

tilhøyre, tru og tene

og oppfølging

Røynsler:

Tidsavgrensa fasetiltak gjer det 

mogleg å gje god og grundig 

opplæring på avgrensa 

område. Det er spennande og 

kjekt, og vi runder av før nokon 

har høve til å gå lei. Ulempa er 

at vi ikkje rekk å byggje rela-

sjonar, og ungane må ha tilbod 

om kontinuerleg arbeid og eit 

miljø dei kan oppsøkje utover 

fasetiltaka. Viktig å ha god 

dialog og godt samarbeid med 

kontinuerleg arbeid.

St. Petri menighet

Prosjekt: Trygge 

barn, engasjerte 

voksne, forankret i 

tro og menighet

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-14 år

Telefon: 51 77 03 77

E-post: trusopplaering@

time-kyrkja.no

Web: time-kyrkja.no

Telefon: 51 52 89 96

E-post: ida.lorentze.vik@

stavanger.kommune.no

Web: kirken.stavanger.no/stpetri

Time Prestegjeld, 
Time, Bryne 
og Undheim 
kyrkjelydar

Prosjekt:

Trusopplæringa i 

Time

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år
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Mål:

Vi vil gi alle døypte med-

lemmer: 

1 Identitet som døypte med-

lemmer av kyrkja 

2 Kjennskap til kristen tru og 

praksis, og legge til rette for 

truserfaring gjennom kyr-

kjeåret sine gudstenester 

3 Naturleg overgang til konti-

nuerleg arbeid 

4 Tilrettelagt opplegg uansett 

funksjonsnivå

Prosjektbeskrivelse:

Kyrkja vil ha minst eit årleg 

møte med alle frå 0-12 år 

gjennom prosjektet Kyrkjenær. 

0-3 år: Vektleggje den 

oppgåva foreldre og fadrar har 

i å formidle trua til barna. 

4-7 år: Utvikle vidare kontakten 

som er bygd opp gjennom 

kyrkja si trusopplæring. Vi 

ønskjer at «Barnebibelen for 

dei små» skal synleggjerast, 

slik at barna blir kjent med 

sentrale forteljingar frå Jesu 

liv. 8-12 år: Fokus på diakoni, 

misjon og nord-sør proble-

matikk. La barna få del i 

positive opplevingar og erfa-

ringar i kyrkja gjennom tiltak 

knytta opp til gudstenesta, 

kyrkjeåret og høgtidene. 

Mål: 

Produsere tre kristne tv-

programmer for ungdom per 

semester. Nå minst 10 000 

mellom 10 og 18 år. 

Prosjektbeskrivelse: 

Involvere barn og ungdom i 

tv/video-produksjon for bruk 

i menighetens breddetiltak. 

Fokus på videosnutter til bruk 

i junior- og konfi rmasjons-

undervisning, og ungdoms-

gudstjenester for tv samt 

lengre kristne tv-programmer 

for ungdom. Produseres av 

programprodusent sammen 

med barn og ungdom. Ferdige 

produkter gjøres tilgjengelig 

på You Tube, hjemmeside og 

sendes på tv. Programmene 

vil konkretisere troen og 

eksponere kristne ungdommer 

som forbilder. Et kursopplegg 

om menigheters forhold og 

utnyttelse av mediavirkelig-

heten utarbeides.

Erfaringer:

Å lage fi lm kan inkludere de 

fl este. Utfordringen er at det 

er en langsom prosess, og 

ungdom vil helst se resultater 

med en gang!

Produsert materiell etc.:

To tv-programmer, ferdig 

august 2008.

På siste dagen av junior-

konfi rmasjonsopplegget 

vårt som vi kaller «Give 

me 5!», kom det en 

deltaker bort og spurte: 

«Du, er det «Give me 

6» neste år?»

Tysvær, Nedstrand 
og Førresfjorden 
kyrkjelydar

Prosjekt: Kyrkjenær

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Vardeneset 
menighet

Prosjektets navn:

Tv-Tro

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-14 år Telefon: 51 83 66 80

E-post: vardeneset.menighet@

stavanger.kommune.no

Web: vardeneset-menighet.no

Telefon: 52 75 77 00

E-post: ktskofteland@tysver.

kommune.no

Web: tysvaerkirken.no

STAVANGER BISPEDØMME
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Mål: 

Vår visjon er at born og unge 

kjenner (kunnskap), opplever 

(bruker sansane), praktiserer 

(deltek sjølv) og vert engasjerte 

av den kristne trua.

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet er basert på mile-

pælar der born og unge vert 

inviterte til samlingar når dei er 

4, 6, 10 og 14 år. Talet på mile-

pælar kan aukast. Ei gudste-

neste av og med born og unge 

står sentralt i kvar milepæl. 

Milepælsamlingane inneheld 

leik, undervisning, hobbyaktivi-

tetar, måltid og song. Undervis-

ninga varierer mellom samtale, 

drama, forteljing og faktain-

formasjon. Målet er at alle ele-

menta i samlinga til saman skal 

formidle bodskapen.

Røynsler:

Samarbeid krev innsats, men 

gjev auka kvalitet, stabilitet og 

inspirasjon. Rekruttering av 

friviljuge må skje ved direkte 

kontakt, basert på konkrete 

oppgåvar. Ungdom fungerer 

godt i ein lærling-/disippelrolle, 

der også det sosiale er viktig.

Mål:

Saman vil vi gjere Kristus kjent, 

trudd, elska og etterfulgt.

Prosjektomtale:

Babysong 0-1 år

Småbarnsong 1-3 år

Barnekantori 9-13 år

Konfi rmant-/ungdomskor 

14-18 år

Røynsler:

frå 0 - 1 år. Som øykommune 

har me lagt opp til samlingar 

på tre stader, slik at tilbodet er 

i nærmiljøet. Dei er ikkje lenger 

fremmed for gudstenesta og 

har eit forhold til si lokale kyrkje.

Produsert materiell etc.:

CD’en «Størst av alt», kjente 

barnesongar med Austevoll 

Barnekantori utgitt av Austevoll 

sokneråd, 2005.

«Før var kyrkja 

framand, no kjenner 

eg meg heime her.» 
Utsagn frå ung mor på 

babysong

Aurland fellesråd 
og Lærdal 
fellesråd

Prosjekt: Nye Steg 

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 55 08 26 00

E-post: te-dal2@online.no

Telefon: 57 64 12 43

E-post: ingrid.vivelid@laerdal.

kommune.no

Web: indresogn.no

BJØRGVIN BISPEDØMME

Austevoll
sokneråd

Prosjekt:Syng 

evangeliet om Jesus

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0 - 14 år
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Mål: 

Trusopplæringa skal nå fram til 

alle born og unge i kyrkjelyden, 

enten dei er aktive kvar veke 

eller brukar kyrkja ved dei store 

høgtidene.

Prosjektbeskriving: 

Barnas katedral: Satse på 

kunst- og kulturaktivitetar. Ulike 

teateroppsetjingar og kunst-

prosjekt blir gjennomførde. 

Kulturkyrkje: Etablere nye 

einingar. Samarbeide med 

andre institusjonar i sentrum 

om trusbyggjande tiltak. 

unge og familiar frå heile kyr-

kjelyden. La gruppene i 

kyrkjelyden bli involverte i 

gudstenesta, dvs. i både plan-

legging og gjennomføring. 

Produsere ein dåpskalender til 

bruk i heimen.

Røynsler:

Det er markant skilnad på by 

og land når det gjeld opp-

slutnad.

Kvalitet tel, og det er viktig å 

byggje relasjonar. Ein bør satse 

både på kontinuerlege og 

avgrensa tiltak.

Produsert materiell etc.:

Dåpskalender saman med IKO.

Mål: 

Formidle kristen bodskap, 

kunnskap og verdiar. Utvikle 

sterke band mellom unge og 

kyrkja. Skape eit attraktivt miljø 

der deltaking gjev meirsmak.

Prosjektbeskriving: 

Naturkulhelgar – eit treårig 

rullerande opplegg for heile 

aldersgruppa 11-13 år. 

1. år Pilegrim – på vandring 

gjennom livet og trua

3. år Talent – talent til teneste

Leiarutvikling som rekruttering 

av leiarar til Naturkulhelgar, 

minikonfi rmantleir og det 

andre barne- og ungdomsar-

beidet i kyrkjelyden.

Røynsler:

Ver konkret i planlegginga. 

Legg mykje energi i mar-

knadsføringa, særleg i starten. 

Oppfølgingsgruppe som er 

tverrfagleg samansett, sikrar 

kvalitet, framdrift, kreativitet, 

og at ikkje prosjektarbeidar blir 

sitjande åleine. Leiarutvikling 

høgnar kvaliteten på det andre 

arbeidet.

Produsert materiell etc.:

Detaljerte arbeidspermar for 

kvart opplegg, for eigen bruk.

Bergen domkirke 
kyrkjelyd

Prosjekt: Vi vil byggje 

ei kulturkyrkje for, av 

og med born og unge

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Eidfjord sokn

Prosjekt:

Naturkulhelgar og 

leiarkurs

Oppstart: 2005

Målgruppe: 11-13 + 

15 år 

Telefon: 53 66 52 51

E-post: eidfjoso@online.no

Web: eidfjordkyrkje.no

Telefon: 55 59 32 70

E-post: domkirken.menighet@

bkf.no

Web: konfi s.no, 

barnaskatedral.no

BJØRGVIN BISPEDØMME
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Mål: 

At dei fl este ungdomane frå 

kvart årskull i alderen 15-18 år 

er med i ein individuelt tilpassa 

aktivitet i kyrkjelyden minst to 

gongar årleg.

Prosjektbeskriving: 

Vi ønskjer å gi eit breitt tilbod 

ved 13-årsalderen og framover 

for å sikre god rekruttering til 

konfi rmasjonen.

aktivitet med vekt på friluftsliv 

som aktivitet på vekebasis for 

aldersgruppa 15-18 år

aldersspesifi kke breidde-

aktivitetar i kyrkjelyden for 

aldersgruppa 15-18 år

Røynsler:

At det er viktig å skape gode 

relasjonar. Leiartrening er eit 

veldig viktig arbeid i denne 

aldersgruppa. Friluftsliv når det 

er fl eire gutar enn jenter. Fri-

luftsliv tilrådd som rekruttering 

av gutar. Det når ikkje dei store 

massene, men gir god oppføl-

gjing og nære relasjonar.

Produsert materiell etc.:

Nettside. Design: Ulstein It-

senter, Idé og ansvarleg: Ole 

Terje Sukka.

Mål: 

Vi vil:

trusopplæringsdag, T-dagen, 

for alle årstrinn frå 0 til 18 år

med invitasjon og trusopp-

læringsstoff

alle som er døypte og bur i 

Fjell, deltek på T-dagane

Prosjektbeskriving: 

T-dagen er eit punktuelt møte 

med trusopplæring kvart år. 

18 år = 18 dagar med trusopp-

læring. Dagane vil ha ulike 

overskrifter, innhald og lengde. 

Vi lagar ei ramme det går an 

å byggje vidare på. Bruk av 

planleggjingsdagane i skulen 

vil vere ein del av prosjektet. 

Prosjektet har ein merkevare-

byggjande effekt.

Røynsler:

Det er mykje god læring for 

kyrkjelyden i å byggje opp 18 

T-dagar, og ein god veg å gå 

for å byggje opp ei systematisk 

trusopplæring. Foreldra og 

uløna medarbeidarar stiller 

opp. Den store utfordringa er å 

nå ut med informasjon til svært 

store kull (snitt på over 300 

døypte i årskulla). 

Produsert materiell etc.:

T-helsingar. Ikkje primært for 

sal!

«Eg kjende at eg 

vart sett på T10-

dagen! Avslutninga 

i kyrkjeromet 

var topp!»

«Vi treng ikkje rus, 

vi, når vi har dette 

her, dette er vår rus» 
16-åring som tar Misty 7 

på tynne fjellski

Eidsvåg sokn

Prosjekt: Eidsvåg 

Adventure

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13,

15-18 år

Telefon: 55 09 74 61

E-post: marianne@t-dagen.no

Web: t-dagen.no

Telefon: 55 30 81 94

E-post: ole.terje.sukka@bkf.no

Web: eidsvagadventure.no

eidsvagkirke.no

Fjell sokn

Prosjekt: T-dagen i 

Fjell

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år 
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Mål: 

slik at «dei vert verande hos 

Kristus når dei veks opp» 

ved å utvikle eit trusopplæ-

ringsprogram og pedagogisk 

materiell som skal nå alle bar-

nedøypte.

Prosjektbeskriving: 

Utdeling av «Dåpsperm for 

Fusa». Til 1 og 2 års dåpsdag: 

utsending av spisebrikke og 

kveldsbønplakat. Babysang, 

dåpsforeldrefest for 0-2 år. 

Adventshelg for 3-åringer, 

fellessamling, bibelutdeling i 

lokal kyrkje, invitasjon til å vera 

med på lokalt barnelag/kor for 

4-5 år. Påske- og julevandring 

for 3-6-åringene og Familie-

Mix for heile storfamilien.

Røynsler:

Tenk heilheit og ha ei «raud 

tråd». Sjå tiltak og oppfylgjing 

i samanheng. Skal me lukkast 

med dåpsfest for foreldre 

må me byggje relasjonar til 

dømes på babysang, slik at det 

kjennest naturleg å komma. Ta 

utgongspunkt i arrangement 

ein allereie har og forankre 

lokalt.

Produsert materiell etc.:

«Dåpsperm for Fusa», «Rom 

for alle, rom for deg – trus-

opplæring steg for steg», Fusa 

sokneråd 2008.

Mål: 

At alle døypte skal få ei heil-

skapleg og truverdig inføring, 

ikkje berre i den kristne kunn-

skapen, men og i det kristne 

livet. 

Prosjektbeskriving: 

Vi starta med å styrke fasane 

0-6 år og 15-18 år, og er no 

i gong med 7-9 og 10-13 år. 

Opplæringa styrast ut frå vår 

eigen Kjerneplan for å sikre 

eit systematisk og saman-

hengande arbeid.

Vi arbeidar i team og trusopp-

læringa er godt integrert i kyr-

kjelydsarbeidet for øvrig.

Erfaringer:

Som kyrkje og kyrkjeleg til-

sette er vi i ei læringsprosess. 

Det utfordrar oss med omsyn 

til planarbeid, pedagogisk 

tenkning og involvering av 

uløna medarbeidarar.

Det tek utruleg lang tid å skape 

eit breitt eigarskap til trusopp-

læringa.

Produsert materiell etc.:

Skattkista med vegleiingshefte 

av Ingvald Andersen Frøyen og 

Eli Hegrestad

Skattkista, IKO 2007

Spørsmål til konfi rmant: 

«Kva føler du når du 

kjem inn i kyrkja?» Svar: 

«Eg føler meg 

normal!» 
Dette kom frå ein konfi r-

mant som opplevde seg 

som ganske «annleis», 

og som eit uroelement 

i klassen

«Eg vil sitje ved sida 

av Jesus»
Sagt ved påskemåltidet 

under påskevandringa 

av gut, 5 år

Fusa sokn

Prosjekt: Rom for 

alle, rom for deg 

– trusopplæring steg 

for steg

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-6 år

Førde, Holsen og 
Haukedalen

Prosjekt: Tru, håp og 

kjærleik!

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 57 82 81 80

E-post: forde.kyrkje@f

ordekyrkje.no

Web: fordekyrkje.no

Telefon: 56 58 01 81

E-post: fusasokn@fusa.

kommune.no

Web: fusa.kommune.no 

BJØRGVIN BISPEDØMME
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Mål: 

Innan tre år skal vi gje eit 

oversiktleg og heilskapleg trus-

opplæringstilbod. Dei kyrkjeleg 

arbeider tettare, uavhengig av 

profesjon, som skal resultere i 

levande gudstenester, der born 

og unge i ulike aldersfasar tek 

aktivt del gjennom liturgi, song, 

tekstlesing og nattverd.

Prosjektbeskriving: 

Tiltaka for 0-3 år er Tryggleik 

og Tru. 4-7 år: Vener i kyrkja. 

Dåpsskule for 6-åringane. 8-9 

år får oppleving og læring i/

om kyrkja, med påskevandring 

og påskemåltid. 9-åringane er 

med på «songane i kyrkja». 

Dei på 10-13 år får 4-5 sam-

lingar med Bibelen som tema. 

Samlingane blir etter «såmans-

søndagen», og 5. klasse får 

utdelt Bibelen på gudstenesta.

Røynsler:

Eit trusopplæringsprosjekt krev 

mykje tverrfagleg samarbeid. 

Dette er ressurskrevande og 

må innarbeidast i kulturen på 

arbeidsplassen. Kvar einskild 

må jobbe med seg sjølv og sine 

haldningar. Dette krev truleg 

lang tid. Det tek lang tid å bli 

kjende i to fellesrådsområde, 

med sju ulike stader der vi har 

gudsteneste. 

Mål: 

Vinne fl eire unge som Jesu 

disiplar. Vidareutvikle multi-

mediaprosjektet som ein 

reiskap. Inkludere fl eire gutar 

og byggje tiltaka slik at dei blir 

borne av engasjerte friviljuge.

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet har tre trinn: 1: 

Bussen på plass 2: Buss 

og media 3: På vegen med 

bussen. Vi vil at målgruppene 

får høyre og oppleve sentrale 

delar av kristen tru gjennom 

livsglad, spennande og kreativ 

formidling, der transport er eit 

av verkemidla, og multimedia 

er eit reiskap. I vår land-

kommune er folk vande med 

å vere på vegen, og vegen er 

ein god metafor på å følgje 

Jesus. Prosjektet vil leggje vekt 

på å formidle sentrale kristne 

verdiar som inkluderande fel-

lesskap, solidaritet med svake 

og fattige, ansvar for miljøet og 

trafi kktryggleik. 

Røynsler:

Det utfordrande ved å satse 

på noko nytt og ukjent! Dei 

organisatoriske og økonomiske 

utfordringane ved å satse stort. 

At dette også handlar om trus-

opplæring for stab og friviljuge.

Produsert materiell etc.:

Ein videoproduksjon som ikkje 

er ferdigstilt.

Gaular og Fjaler

Prosjekt: Saman i 

trua – saman i kyrkja

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Telefon: 56 17 14 80

E-post: kpv@bussogmedia.no

Web: kyrkjekontoret@

melandkyrkja.no

Telefon: 57 73 63 30

E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.

no

Web: fjaler.kyrkja.no

Meland sokneråd

Prosjekt: Kyrkja på 

vegen

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år
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Mål: 

ser oss slik vi er, og at kyrkja 

dermed er radikalt annleis enn 

mange av forventningane i 

samfunnet elles.

Prosjektbeskriving: 

Rolling Magazine (RM) er 

eit deltakande magasin, ei 

blanding av konsert, show, 

tv-program, møte og disco. 

RM blir arrangert annankvar 

månad og utgjer forkynning 

for ein ny generasjon. Ein 

prosjektleiar har hovudansvar 

for planlegging og gjennom-

føring, mens det blir leigd inn 

personar som tek seg av det 

tekniske og det å leie showet. 

Stammen i arbeidet er ung-

domsklubben i Olsvik. Pro-

sjektet blir gjennomført i sam-

arbeid med skule, idrettslag, 

KFUK-KFUM, politiet og eksiste-

rande arbeid i kyrkjelyden.

Røynsler:

Konseptet funkar for alders-

gruppa, men også for eldre 

ungdomar. Det er morosamt 

og lett å fi nne friviljuge.

Røynsla er også at god kontakt 

med skular og nærmiljøet 

generelt er viktig.

Mål: 

Å bringa vidare til nye gene-

rasjonar gudstrua og kyrkje-

tilknytinga som har vore ein 

viktig og integrert del av eldre 

menneske sine liv.

Prosjektbeskriving: 

Knyta saman diakonalt pro-

sjekt som handlar om skrive- 

og forteljegruppe for eldre med 

trusopplæringsprosjekt for 

10-11-åringane. Det handlar om 

vidareformidling av dei eldre 

sine barndomsminne kring 

kristen tru i kvardagsliv og fest. 

Dei eldre fortel om sine minne 

og viser gjenstandar knytt til 

temaet. Dei fl este samlingane 

er i kyrkja, men det har og vore 

gjennomført kyrkjeferd over 

fjorden, besøk i gamal skule-

stove og pilegrimsvandring til 

gamalt kapell.

Røynsler:

Medarbeidarressursane kan 

fi nnast på stader ein ikkje alltid 

menneske få tru på at dei kan 

tilføra noko til andre ved å for-

midla frå sitt levde liv. Diakon 

og kateket kan samarbeida om 

eit slikt tiltak.

Produsert materiell etc.:

Opplegg for skrive- og fortelje-

gruppe.

«Hadde eg ikkje 

vore her, hadde eg 

nok site i sofaen og 

sett på TV»
Sarah Elise Rostrup (9) 

(BA 5. februar 2008)

Olsvik kyrkjelyd

Prosjekt: Rolling 

Magazine

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Ostereidet og Vike 
sokn

Prosjekt: Livets 

skattkiste – frå senior 

til junior

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-11 år Telefon: 56 35 72 30

E-post: gro.fyllingsnes@lindas.

kirken.no

Web: lindas.kirken.no

Telefon: 55 30 81 70

E-post: olsvik.menighet@bkf.no

Web: olsvik-kirke.no

BJØRGVIN BISPEDØMME
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Mål: 

Å formidle tru, haldningar og 

omsorg mellom dei unge og 

inn i kvardagen deira. Me vil at 

dei skal bli kjende med Jesus 

og vera med i eit fellesskap.

Prosjektbeskriving: 

Kompisklubb og turar. 

Kompisleir «Etter skuletid» 

– varmestove/leksehjelp. 

10-18 år: Mediatek. 

– halvårleg rusfri ung-

– Månadleg kveldsguds-

teneste for, med og av unge, 

Ungdomscafé. 

kvar veke og to leirar saman 

med Soul X. 

skapsgruppe kvar veke, 

tenestegrupper – nådegåve-/

interessebasert teneste inn i 

barne - og ungdomsarbeid, 

turar, deltaking på kristne 

arrangement andre stader 

og leiartrening lokalt og 

regionalt/nasjonalt.

Røynsler:

Vi har sett kor viktig det er å ha 

friviljuge medarbeidarar med 

oss i arbeidet. Utan dei er det 

ikkje så mykje vi får gjort. 

Vi har også røynsle for at kon-

takten med foreldra er viktig for 

byggjinga av heile kyrkjelyden.

Mål: 

Bibelen og kyrkja ved å bruke 

deira skaparevne til å attfor-

telje det dei opplever. Dra inn 

familien i tilknyting til kultur-

helgane og få til store og aktive 

gudstenester med mange 

aktørar.

Prosjektbeskriving: 

Utvide kulturhelgar i samband 

med ei gudsteneste haust 

og vår. Borna formidlar kva 

dei opplever gjennom ei 

kunstnarleg uttrykksform. 

Kunstuttrykka er med i kyrkja 

om søndagen, og blir brukte i 

gudstenesta. Det er ulike tema 

over tre år, og kunstuttrykka vil 

då variere så det skal kjennast 

spanande å vere med over tid. 

Konfi rmantar er medhjelparar.

Røynsler:

Viktig med kommunikasjon 

med føresette og kontakt med 

media. Evaluering er nyttig. 

Tverrfagleg samarbeid styrkjer 

og kvalitetssikrar trusopp-

viktig når det er mange invol-

verte frå stab, blant friviljuge, 

konfi rmantar o.a. 

Produsert materiell etc.:

Informasjonsbrev.

Samnanger sokn

Prosjekt: Du trur det 

ikkje før du ser det

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 

Telefon: 53 67 15 40

E-post: rbor@ullensvang.herad.no

Web: ullensvang.herad.no/kyrkja

Telefon: 56 58 63 73

E-post: post@samnanger.

kyrkja.no

Ullensvang 
kyrkjelege 
fellesråd

Prosjekt: Kristentrua 

sett gjennom born si 

skaparevne

Oppstart: 2006

Målgruppe: 7-9 år 
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Mål: 

Ein vil styrkja den noverande 

dåpsopplæringa og utvikla 

den vidare for å nå alle born 

som er døypte med betre opp-

læring i den kristne trua.

Prosjektbeskriving: 

Fordi tilbodet i kyrkjelydane 

er best utvikla for dei yngste 

(1-10 år), vil vi setja fokus på 

arbeidet blant ungdomane, 

11-18 år. For heile prostiet vil ein 

satsa på opplæring av uløna 

medarbeidarar. Med omsyn til 

alle fasane vil ein utvikla betre 

organisering og samkøyring 

av den samla trusopplæringa i 

prestegjeldet.

Røynsler:

Fleire breiddetiltak enn før er 

mogeleg. Særleg i større sokn 

må ein satsa på godt gjen-

nomarbeidde punkttiltak som 

vår Minikonfi rmasjon. Breidda 

når ein best ved tidsavgrensa 

tiltak, som til dømes weekend/

leir. Det er lurt å samarbeida 

med ein organisasjon som har 

god røynsle med å arrangera 

leirar.

Besteforeldre kan gjerne bli 

spurde om å vera med å hjelpa 

til i nye breiddetiltak.

Mål: 

Med årlege samlingar 

gjennom ein T-dag skal born 

og unge få møta, kjenna og 

smaka på den trua dei er 

døypte til.

Prosjektbeskriving: 

T-dagane er ein årleg invitasjon 

til alle døypte og tilhøyrande 

born og unge. Me ynskjer å gje 

foreldra kunnskap og tru på 

at dei sjølve er den viktigaste 

trusformidlaren i barnet sitt liv. 

av eigen T-logo (ein kross/

Olavskross) ynskjer me å for-

midla at den einskilde har ei 

lokal tilknyting, men også at 

den einskilde er ein del av den 

verdsvide kyrkja.

Røynsler:

Me har erfart at folk ynskjer 

kontakten med kyrkja, for-

midling av verdiar og tra-

disjonar, men arbeidet må vere 

overkomeleg. Ha klare mål, 

evaluer, og bygg ut tiltaka i 

samsvar med tid og ressursar i 

stab og hjå friviljuge. Det er lov 

å endra planar!

Produsert materiell etc.:

Kunstar og designar Magni 

Hunnålvatn har produsert foto-

utstillinga «Størst av alt» i 2007 

og designa det trykte mate-

rialet for prosjektet.

«Lærte du noko nytt på 

T8-dagen?»

«At det kjæraste 

Gud har skapt, 

er meg!»
Jente 8 år, Voss.

«Maria gret, 

plutseleg høyrde ho 

namnet sitt. Ho sa: 

Rabbuni, det tyder 

meister, ho ville 

gjerne gje han ein 

klem, men han sa 

ikkje rør meg enno» 
Dikt av Erlend Dale 

(11 år, frå Balestrand)

Vik og Ytre Sogn 
prosti

Prosjekt: I same båt

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Voss, Evanger, 
Raundalen, Vinje 
og Oppheim

Prosjekt: Kyrkja 

i Voss byggjer ut 

T-dagane

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-10 år

Telefon: 56 52 38 80

E-post t-dagane@voss.kyrkja.no

Web: voss.kyrkja.no

Telefon: 57 69 82 90

E-post: lgm@vik.kommune.no

BJØRGVIN BISPEDØMME
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Mål: 

Ungdomskafé i Molde sentrum 

og kyrkjelyd for ungdom i 

kafeen som gir kristent fel-

lesskap, tilhøyrsle, trusopp-

læring og utrusting til teneste.

Prosjektbeskriving: 

Sub Urban leiger lokala til 

ein tidlegare utestad i Molde 

sentrum. Sub Urban Café er 

open på dagtid med lunsjtilbod 

til skuleelevar og «Etter skule-

tid» med hybelmiddag. På 

kveldstid blir lokala brukte til 

open kafé, konsertar, diskotek, 

fi lmkveldar m.m. Sub Urban 

Church har samlingar kvar 

søndag kveld, der ungdomane 

lagar si eiga gudsteneste, eller 

det blir arrangert temakveldar 

el.l. Det blir lagt vekt på at 

ungdomen sjølv skal skape det 

som skjer.

Røynsler:

Å drive arbeid for denne 

aldersgruppa krev tid, tolmod 

og ressursar. Det handlar mykje 

om relasjonsbygging. Det er 

viktig å gjere eit godt forarbeid 

før ein set i gong, slik at ein 

mellom anna ser at ein har dei 

ressursane ein treng.

Mål: 

Invitere born 6-12 år, med føre-

sette, inn i eit tilbod som skal 

utvikle kristen tru, auke sosial 

kontakt lokalt og engasjement 

for kyrkjelyd, miljø og kyrkje.

Prosjektbeskriving: 

Utvikle trusopplæring med 

vekt på «heile mennesket» – 

forbruk – miljø –rettferd. Med 

diakonal profi l skal læringa 

skje i handling og naturopple-

vingar. 1) Teste ut om tydeleg 

miljøprofi l, bruk av dyreklubb 

og andre miljø-/naturelement 

i området er vellukka i trus-

opplæringsarbeid. 2) Lære 

meir om miljø- og naturvern, 

bli kjend med verneorganisa-

sjonar. Kan eit slikt samarbeid 

vere til felles nytte og interes-

sevekkjande på born og unge 

til arbeid og fellesskap i kyr-

kjelyden?

Røynsler:

Utsjånaden på invitasjonen 

viktig, bruk nokon som kan 

det! Hente borna på skulen/fri-

tidsordninga, café for foreldra 

når dei hentar. Skal borna 

vere med i gudsteneste, må 

dei få oppgåver på samlinga. 

Påmelding også på sms. Kom-

biner gudsteneste og søndags-

skule.

Produsert materiell etc.:

Vi arbeider med ein CD.

4. klassing :

«Juks at bare 

5. klassinger får 

komme» 

«Er Den Hellige Ånd 

en god ånd?»

Bolsøy og Molde 
kyrkjelydar

Prosjekt: Sub Urban

Oppstart: 2004

Målgruppe: 15-18 år

Telefon: 70 10 91 96

E-post: wendi.strabo@

kirken-aalesund.no

Web: kirken-aalesund.no

Telefon: 993 98 595

E-post: ragnhild.brakstad@molde.

kommune.no

Web: molde.kirken.no

MØRE BISPEDØMME

Borgund 
kyrkjelyd

Prosjekt: Skapt til 

medskaping

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-12 år
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Mål: 

Nå born og unge familiar på 

Rensvik med kristen opplæring 

og knyte dei til ein fellesskap 

med kyrkjelyden i nærmiljøet 

der dei vert involverte og enga-

sjerte.

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet har barneguds-

tenester med eigen liturgi 

der Sprell Levande blir nytta. 

munestyresalen, møblane 

er bytte ut med 100 puter, og 

borna er engasjerte i liturgi, 

leik og bibeldramatiseringar. 

Prosjektet er også med på 

familiegudstjenestene i kyrkje-

lyden, har babysong og små-

barnssong og arrangerer leirar 

og dåpskurs.

Røynsler:

Vi har arbeidd mykje med 

liturgien som har korte innslag 

med stor variasjon. Vi arbeider 

med å gjere borna meir enga-

sjerte i gudstenestene.

Produsert materiell etc.:

Dataprogram.

Mål: 

den kristne trua, med båten 

og kystmiljøet som viktige 

reiskap

utøvande aktørar i trusopp-

læringa

Prosjektomtale: 

Vi bur i eit kystmiljø som 

rommar både den ramsalte 

verkelegheita, den vakre 

idyllen og det gode måltidet. Vi 

har havet, båten, ankeret, kom-

passet, fyrtårnet og livbøya 

i nærmiljøet. Desse kvarda-

gselementa kan vere viktige 

symbol i formidlinga av sen-

trale sanningar i den kristne 

trua, og bli ei plattform for 

kyrkja si forkynning av tru, håp 

og kjærleik. Dette blir utforma 

og tilpassa målgruppa. Vi 

ønskjer å involvere frivillige 

medhjelparar for å få ei større 

kontaktfl ate og betre kommu-

nikasjonen med fl eire i kyrkja.

Røynsler:

kyrkja tør å gå nye vegar for å 

nå ut med bodskapen vår. Ikkje 

minst at vi legg opp til ulike 

aktivitetar der borna får bruke 

fl eire av sansane sine, slik at 

formidling ikkje berre blir på 

det teoretiske planet.

«Oi, er det ferdig 

allerede?!!? Det føles 

som om jeg bare 

har vært her i noen 

minutter...»

Det var advent, og 

andaktshaldaren som 

hadde snakka om gåver, 

spurde kva som er den 

største julegåva vi kan få. 

Eit barn svara: 

«Det er ein god 

klem»
Frei kyrkjelyd

Prosjekt:

Sprell Levande 

barnegudsteneste

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Fræna kyrkjelege 
fellesråd

Prosjekt: I same båt

Oppstart: 2006

Målgruppe: 11, 13, 

15 år

Telefon: 71 26 66 70

E-post: tone.bergseth@frana.

kommune.no

Web: frana.kyrkja.no

Telefon: 71 57 51 80

E-post: tormod.sikkeland@

kristiansund.kommune.no

Web: kristiansund.kirken.no
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Mål: 

Samle 11-åringar til eit kristent 

miljø der gudstru og bibel-

kunnskap er kombinert med 

leik, livsutfalding og glede. La 

borna få møte unge, positive 

leiarar som står fram som gode 

modellar for livet.

Prosjektbeskriving: 

Kyrkjelydane samarbeider 

med Høgtun folkehøgskule, 

denne har det praktiske 

ansvaret for gjennomføringa 

av samlingane. Tiltaket går 

under namnet KRIK 11, og kvar 

samling er bygd opp etter 

modell av KRIK-treningar. Viktig 

ingrediensar er leik og ballspel, 

andakt/temasamling/ev. 

bibelquiz, samt mat og sosialt 

samvær.

Røynsler:

Samarbeid med annan 

institusjon gjev fl eire med-

arbeidarar, men krev god 

organisering og oppfølgjing. 

Kontakten med kyrkjelydane er 

ei utfordring. KRIK-aktivitetar 

er aktuelt også for denne 

aldersgruppa. Eit nytt tiltak blir 

populært, men det er krevjande 

å halde oppe oppslutninga i 

konkurranse med t.d. idrett.

Mål: 

Unge har kjennskap til kristen 

tru/tradisjon, opplever til-

høyrsle til kyrkja/organisa-

sjonane i soknet og ut over. 

Haram sokn vert opplevd som 

ein kyrkjelyd.

Prosjektbeskriving: 

Om synergieffektar ved betre 

samordning og betre sam-

arbeid i ein kyrkjelyd fordelt på 

tre øyar.

aktørane i dåpsopplærings-

arbeidet gjennom sam-

ordning av arbeidet og sam-

arbeid om å utvikle arbeidet 

framover.

gjennom skyssordningar 

ut over ferjetilbodet og eta-

blering av ein møtestad med 

dåpsopplæring for ungdom i 

helgane.

gjennom dåpsperm, aktivi-

tetstilbod og 4-årsleir.

Røynsler:

Satse på frivillig arbeid både 

blant vaksne og ungdomar. 

Inkludere dei kristne organisa-

sjonane som driv med kristent 

barne- og ungdomsarbeid.

Prøve ut ny vegar og kanskje 

til og med bryte med gamle 

tradisjonar.

Produsert materiell etc.:

Dåpsperm.

«E det KRIK 11 

neste veke òg? 

– Yess!»

Gjemnes og Øre 
kyrkjelydar

Prosjekt: KRIK 11

Oppstart: 2004

Målgruppe: 11-12 år

Telefon: 70 21 44 98

E-post: christian.siejak@haram.

kyrkja.no

Web: haram.kyrkja.no

Telefon: 71 29 39 00

E-post: petter.dahle@gjemnes.

kommune.no

Web: kirken.no/?event=showCoun

cils&pFellesId=f1557

Haram kyrkjelyd

Prosjekt: Frå tre 

til ein

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år
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Mål: 

Alle døypte skal etter sin 

førsetnad ha rett til å vere 

delaktige og verdsette i ein 

tenande fellesskap. Kyrkje-

lyden skal vere garantist for at 

den einskilde har eit tilrettelagt 

tilbod.

Prosjektbeskriving: 

Med utgangspunkt i tesa: «Den 

som har eit spesielt behov 

for tilrettelegging set spesielt 

fokus på eit allment behov», vil 

kyrkjelyden gjere erfaring med 

korleis dette verkar inn, og kor-

rigere det metodiske opplegget 

deretter.

Røynsler:

«Ingen kan gå frå nokon annan 

stad enn der ein står, og alle 

må ha rett til å gå i sitt tempo.» 

Dette gjeld tilsette/uløna så 

vel som den som treng spesiell 

tilrettelegging. Det er viktig å 

skape tryggleik for at dette er 

ein rett som vert praktisert.

I dialogen er det viktig at den 

tilsette/uløna ser og tar sitt 

ansvar, at den einskilde får 

tilbod om ei rettigheit, og at 

desse nivåa ikkje blir blanda.

Produsert materiell etc.:

Rapport blir ferdigstilt ein gong 

hausten 2008, og meininga er 

at den skal gjerast tilgjengeleg 

på web.

Mål: 

At dei døypte skal verta 

verande hjå Kristus Jesus når 

dei veks opp...

Prosjektet har eit kunn-

skapsmål, eit dugleiksmål – å 

bli i stand til å ta del i guds-

tenester. Eit haldningsmål: 

Å kjenne seg heime i kyr-

kjebygget og i gudstenesta 

og utvikle ansvarskjensle og 

fellesskapskjensle. Eit opple-

vingsmål: Oppleve glede, fel-

lesskap, menneskeleg nærleik, 

kjensle av tryggleik og av 

ansvar.

Prosjektbeskriving: 

Kilsfjord kyrkjeskule baserer 

seg på at det skal arrangerast 

tre «kyrkjeveker» i året med 

høg folkeleg aktivitet og tilbod 

til alle aldersgrupper frå 0 til 

18 år. Innskriving i kyrkjes-

kulen, prosjektkor, kyrkjekafé 

og friluftsopplegg er mellom 

dei tiltaka som inngår i desse 

vekene. 

Røynsler:

At vi samler mange over ei kort 

veke, men det er vanskelegare 

å få til arbeid over eit lengre 

tidsrom, der vi treng friviljuge. 

Avgrensa oppgåver går fi nt.

Hareid kyrkjelyd

Prosjekt: Med rett til 

å vere sett og verdsett

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 

år med vekt på 

tilrettelegging/

universell 

undervisning

Kilsfjord kyrkje

Prosjekt: Kilsfjord 

kyrkjeskule

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 70 07 40 90

E-post: maalfrid.straume@volda.

kyrkja.no

Web: kyrkjekontoret@volda.

kyrkja.no 

Telefon: 70 09 51 30

E-post: kyrkjekontoret@hareid.

kommune.no

Web: www2.hareid.kommune.

no/kyrkja

MØRE BISPEDØMME
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Mål: 

Vi vil gje alle døypte hjelp til å 

leve med Kristus ved å lære dei 

å be, bli kjende med Bibelen, 

bruke nattverden og oppleve 

kristent fellesskap.

Prosjektbeskriving: 

Fasehelgsprosjekt med dåps-

samling og foreldrekurs for 

0-3 år, fasehelgar 4-14 år og 

ulike tiltak i ungdomsalderen, 

som turgruppe, MILK, klatring, 

ungdomsgudstenester og mil-

jøsamvær.

Fasehelgene:

Undretur og bok 4 år, akti-

vitetsdag og bok 1. klasse, 

fi ske- og skattejakt 3. klasse, 

dåpsfest 5. klasse, overnat-

tingstur 7. klasse – fordjuping i 

2. og 6. klasse.

Røynsler:

Vi har sett at same lest på 

tiltaka for alle aldersgrupper 

0-18 år ikkje fungerer, særleg 

ikkje i ungdomsalderen.

Viktig å bygge på tiltak ein alt 

har som fungerer, lage ein 

læreplan for å sikre innhald, 

kvalitet og variasjon.

Mål:

Nå alle heimar til 6-11-åringar 

med ein DVD og invitasjon til 

kyrkjekveld og sommarleir. 

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet utarbeida ein DVD 

med presentasjon av den 

lokale kyrkja og noko av det 

som hender der. Alle får ein 

invitasjon til å besøke den 

lokale kyrkja, og å vere med 

på sommarleir som kyrkja 

arrangerer. På kyrkjekveld 

får dei oppleve kyrkja som 

ei vandring der dei går frå 

post til post og treffer alle 

som arbeider i kyrkja på ulike 

postar. På sommarleir tek vi 

med barna til Trollheimen. 

Ungdom vert brukt som 

gruppeleiarar, desse får sjølv 

nær oppfølging av kyrkjelydens 

tilsette. 

Røynsler: 

Tilbodet skal være likt i alle 

sokna, men med lokal til-

passing. Involvering av mange 

er viktig for eigedomsforhold. 

Ungdomsleiarane har vore 

den mest uventa positive virk-

ninga av forsøket. Dei kom inn 

igjennom sommarjobb, men 

fortset som inspirerte frivillige i 

kyrkjelyden. 

Produsert materiell etc.:

Dvd: Kyrkja mi

«Dette var kjempe-

kjekt! Flere burde 

vært med!»

Spjelkavik 
kyrkjelyd

Prosjekt: Tru.no

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 71 65 70 60

E-post: inn@rindal.kommune.no

Web: surnadal.kirken.no

Telefon: 70 15 86 76

E-post: kari.vatne@

kirken-aalesund.no

Web: tru.no

Stangvik og 
Surnadal kyrkje-
lege fellesråd og 
Rindal sokneråd

Prosjekt: Kyrkja mi 

- eit blikk inn i den 

lokale kyrkja

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-11 år
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Mål: 

Skal søkje å styrke trusidentitet 

(også i ein sekulær kontekst),

auke tryggleik i leiarskap og 

byggje unge nettverk.

Prosjektbeskriving: 

Tiltak 1: Rekruttering. Nye, unge 

leiarar vert rekrutterte blant 

medlemane i dei ulike aktivi-

tetane.

Tiltak 2: Oppfølging. Det skal 

etablerast to vekstgrupper med 

seks medlemar i kvar gruppe.

Tiltak 3: Leiarweekend. Tilbod 

til alle unge leiarar ein gong 

i året.

Tiltak 4: Medarbeidarsamtale. 

Tett oppfylgjing av kvar unge 

leiar.

Røynsler:

Lokalt forankra leiartrening er 

viktig (kontra sentrale opplegg). 

Sikrar betre kjennskap til dei 

som blir rekrutterte, og dei 

kjenner til dei som leier opp-

legget. Faste samlingar med 

ei mindre gruppe leiarar og 

sjeldnare storsamlingar med 

fl eire leiarar fungerer bra. 

Det første gir tryggleik til å 

opne seg, det andre set den 

unge leiaren inn i ein større 

samanheng.

Produsert materiell etc.:

Manus/kursopplegg for 

leiartrening.

Mål: 

grunnleggjande eigarskap til 

trusopplæringsplanen ved å 

inkludere dei i sjølve dåps-

handlinga og i somme fellesar-

rangement.

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet har desse tre 

delane: 1) Ein endra dåpsliturgi 

der foreldra og fadderane 

er meir aktive. 2) Ei spørje-

undersøking blant foreldra i 

samband med samtalen før 

med dåpspåminning for heile 

årskull, 1-, 2- og 3-åringar 

saman med foreldre og fad-

derar. Vi gjennomfører også 

evalueringar av desse gudste-

nestene blant foreldra.

Røynsler:

Prosjektet har skapt 

samanhang mellom trusopp-

læring og kyrkja si kjerne-

verksemd, gudstenester og 

kyrkjelege handlingar. Både 

dåpsfamiliar og andre gudste-

nestedeltakarar har fått ei ny 

oppleving av dåpen som over-

gangsrite og sakrament.

Produsert materiell etc.:

Barneromsbilde med motiv av 

lokal kyrkje. Produsert av for-

laget Skrifthuset AS.

«Eigne dåpsguds-

tenester bør vere eit 

ikkje-tema. Dåps-

barna er ein del av 

kyrkjelyden»

Sykkylven og 
Ikornnes sokn

Prosjekt: Trusopp-

læringsprosjekt 13-

18 år

Oppstart: 2006

Målgruppe: 13-18 år

Tingvoll sokn og 
Straumsnes sokn

Prosjekt:

Dåpshandling som 

trusopplæring

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-3 år

Telefon: 71 53 03 03

E-post: post@kirken.tingvoll.no

Web: kirken.no

Telefon: 70 24 69 00

E-post: sykkylven@kirkeserver.no

Web: sykkylven.kyrkja.no

MØRE BISPEDØMME
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Mål: 

At dei døypte får jamn kontakt 

med kyrkja, blir kjende med 

sentrale forteljingar frå Det 

nye testamentet og får sjå seg 

sjølve som skapt og elska av 

Prosjektbeskriving: 

Alle får ein invitasjon til eit 

avgrensa tilbod frå kyrkja 

kvart år, og får same tilbod to 

år på rad. Vi vil nytte naturen 

rundt oss som ressurs. Type 

tilbod er tilpassa alder og er 

bygd over lesten aktivitet og 

bibelforteljing. For nokre årskull 

går tilbodet over nokre veker, 

andre har eindagssamling. 

Aktivitetane er også knytte til 

det vi kjenner til at friviljuge kan 

bidra med.

Røynsler:

kjent for alle, ikkje berre mål-

gruppa 

tiltaka opp mot utdelings-

gudstenester og andre tradi-

sjonelle arrangement 

omtanke i bordfellesskap og 

servering 

god kontakt

Mål: 

rettferd, solidaritet, misjon

Prosjektbeskriving: 

Vi prøver ut eit opplegg der 

misjon og venskapsrelasjonar, 

rettferd og miljø, solidaritet og 

diakonalt arbeid er ein raud 

tråd gjennom trusopplærings-

opplegget. Vi byggjer på det vi 

allereie har, og utvidar samar-

beidet med andre, t.d. misjons-

organisasjonar, Kirkens Nød-

måtar skal born/unge vere 

aktive og bruke seg sjølve, lage 

gudstenester og oppleve at dei 

høyrer til og har verdi, både 

lokalt og globalt.

Røynsler:

Vilje til breitt samarbeid er 

viktig. Det må vere syn for at 

det tar tid å byggje opp noko 

nytt. Brosjyrar og brev kjem lett 

bort i papirfl aumen til heim-

ane. Den personlege kontakten 

betyr aller mest for å skape 

interesse og oppslutnad om 

tiltak.

Produsert materiell etc:

Det er laga eit Juniorkurshefte.

«Kult å få presang

av kirka! Da må vi 

synge bursdags-

sangen!»
Frå pinsefest i kyrkja

Tresfjord 
sokneråd og Vike 
sokneråd

Prosjekt: Det 

naturlege livet med 

Gud og kvarandre

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-12 år

Telefon: 70 27 27 50

E-post: orskog@kirkeserver.no

Web: orskog.kirken.no

Telefon: 71 18 42 36

E-post: kapellan@vestnes.

kommune.no

Ørskog, Stordal 
og Skodje sokn

Prosjekt: Barnerom

Prosjekt: Det nyttar! 

Born og unge med 

håp, livsmot og 

framtidstru

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

183



Mål: 

Gjennom nettstaden iKjyrka 

skal innbyggjarane i Ørsta 

kunne bli kjende med kyrkja, 

kyrkjelyden og det som går 

føre seg av aktivitetar. 

Prosjektbeskriving: 

Prosjektet skal gi høve til å 

tileigne seg større forståing 

for kyrkja sitt læregrunnlag og 

gudstenestelege handlingar 

og møte tru og truserfaringar 

gjennom forteljingar og andre 

narrative framstillingsformer. 

Nettstaden skal også formidle 

reportasjar og informasjon 

laga av konfi rmantar.

Røynsler:

Ganske mange små grupper 

av konfi rmantar har arbeidd 

med tema som har vore i 

undervisinga tidlegare, ved 

å lage fi lm eller liknande 

omkring temaet. Oppmøtet var 

nesten 100 prosent kvar gong. 

Når vi brukte iKyrkja til å gi dei 

lekser, var det ikkje alltid like 

god oppslutnad.  Vi brukar 

PedIt som publiseringsverkty 

og læringsplattform. Dette er 

noko fl eire kan bruke for sin 

kyrkjelyd, med å sjå korleis vi 

har brukt det.

Mål: 

Legge til rette for at alle barn 

og unge skal oppleve å kjenne 

seg hjemme og inkludert i 

kirken. Legge til rette for at 

ansatte og frivillige får vide-

reutvikle den kompetansen 

de har og kan fremstå som 

tydelige ledere og forbilder. 

Prosjektbeskrivelse: 

Det er ca 250 døpte på hvert 

årstrinn. Derfor legges hoved-

vekten av trosopplæringen 

inn i avgrensede tiltak for de 

enkelte alderstrinnene. De 

fl este foregår i kirken og er 

knyttet opp mot kirkeåret og 

det å være en del av den ver-

densvide kirke. Babysang og 

ungdomskafé er kontinuerlige 

tiltak. En viktig del av prosjektet 

er rekruttering og oppfølging 

av frivillige medarbeidere med 

egne kurs og LIV-kurs. 

Erfaringer:

Det er vanskelig å rekruttere 

lønnede medarbeidere som 

kan jobbe med trosopplæring. 

Uten gode relasjoner kommer 

en ingen vei. Ingen må stå 

alene i trosopplæringen. Gode 

ideer blir født i fellesskap.

«Alle burde få ta 

bilete, for det er så 

kjekt!»

Ørsta sokn

Prosjekt:

www.iKyrkja.no

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 

Byåsen menighet

Prosjekt: Møtested 

mellom himmel og 

jord

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år Telefon: 72 56 52 00

E-post: post.byaasen@

kirken.trondheim.no

Web: byaasen.kirken.

trondheim.no

Telefon: 70 04 86 40

E-post: krvatne@hotmail.com

Web: iKyrkja.no

NIDAROS BISPEDØMME

MØRE BISPEDØMME

184



D
EL

 6
  P

RE
SE

N
TA

SJ
O

N
 A

V 
PR

O
SJ

EK
TM

EN
IG

H
ET

ER
 O

G
 R

EG
IO

N
A

LE
 O

G
 N

A
SJ

O
N

A
LE

 P
RO

SJ
EK

TE
R

Mål: 

Å møte 50 prosent av Ilen 

menighets barn (10-13 år) og 

gi dem kjennskap til kirken. 

Utvikle tilbudet Ilen og Sver-

resborg menigheter har for 

«konfi rmantalderen» (13-16 år). 

Ta 16-18-åringene inn i et guds-

tjenestearbeid som dekker hele 

prostiet.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet innebærer en beve-

gelse fra menighetsplan (Ilen) 

til prostiplan og tilbake, basert 

på en bydelstenking. Kirke-

klubb i Ilen menighet. 13-16 år. 

Aldersgruppen beveger seg 

over et større område. Konfi r-

mantsamarbeid mellom Ilen 

og Sverresborg. Ungdomsle-

derkurs i prostiet, 16-18 år. Ilen 

kirke som «ungdomskatedral». 

Arbeidet knyttes til kirkens litur-

girevisjonsarbeid.

Erfaringer:

Som kommunikasjon fungerer 

SMS, E-post, hjemmeside og 

personlige relasjoner bedre 

enn posten. Det er en styrke 

å ha med frivillige til å gjen-

nomføre prosjektet. Det tar tid 

til å samle en stab på tre per-

soner i prosentstillinger, samt å 

fi nne gode samarbeidsrutiner 

og møtepunkter. Prosjektet har 

gjort at kapasiteten i kirken og 

på kontoret er utfordret. 

Mål: 

Storfamilie og faddere, gjør og 

opplever noe sammen og får 

hjelp til feiring av høytidene 

i hjemmet. Det fl erkulturelle 

brukes som ressurs.

Prosjektbeskrivelse:

julekrybbe

påskeegg som inneholder 

påskens dager

dåpslysestake

Familiene gis en metode for å 

feire høytidene. Vi feirer guds-

tjeneste, der barna og storfa-

milien gis mulighet til å delta 

aktivt. Metoden for markering 

av høytidene brukes aktivt i 

gudstjenesten.

Erfaringer:

Det er krevende for stab/

frivillige med alt opplegget 

på søndag. Vi vil prøve å dele 

opp= verksted i SFO-tid med 

ungene og metodeopplegg 

med familien på søndag. 

Ungene vil kunne motivere 

familien til å delta på søndag.

Produsert materiell etc.:

Høytidsheftene «På vei mot 

BETLEHEM» og «Fra Betlehem til 

JERUSALEM» av Eirik Bakken og 

Helga Nøst, 2007.

«Dem glømt å ta 

ned oss!» 
Bestefar som var røver 

på korset under påske-

drama

Ilen menighet og 
Byåsen prosti

Prosjekt: Byen, 

porten og kirken

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Telefon: 98 24 53 14

E-post: helga.nost@sikirken.no

Web: sikirken.no

Telefon: 73 03 37 80

E-post: post.ilen@

kirken.trondheim.no

Web: ilen.kirken.trondheim.no

Levanger, Ytterøy 
og Okkenhaug 
menigheter

Prosjekt 3 go’e 
Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-, 

7-, 8-åringer med 

storfamilie og faddere
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Mål: 

Målet er å gi barn og unge i 

menighetene gode fortellinger 

å leve på ved å: 

fortellinger

som er repeterbare

Prosjektbeskrivelse: 

Vi ønsker å jobbe med fortel-

linger på ulike måter for å gi 

barn og unge identitet. Pro-

sjektet er delt i en utviklingsdel 

og en utprøvingsdel. Utviklings-

delen inneholder fi re deler:

1 de gode fortellingene

2 fantastiske fortellinger

3 fortellerteknikker

4 fortellingens rammer

Utprøvingsdelen består av:

1 fortellinger for hjemmet, de 

små

2 fortellinger i kirken

3 fortellinger i naturen

4 fortellinger for de store barna

5 fortellinger for ungdom

Erfaringer: 

en stor kraft i seg, og at vi har 

et stort tilfang lokalt. For oss 

har det vært inspirerende å ha 

profesjonelle fortellere som 

medarbeidere.

Mål: 

høre til lokalmiljøet, i kirken og 

Prosjektbeskrivelse: 

arenaer der ungdom er i 

skole og fritid

med spesielle nettverks-

behov (f.eks. hybelboere)

fostring med utgangspunkt 

i menighetens konfi rmant-

arbeid

kirkelige arenaalternativer 

i regionen

Erfaringer:

Å engasjere menighet og 

styringsgruppe for å få et eier-

forhold til prosjektet er viktig for 

vekst, forankring og nytenkning 

til prosjektet. Dette er ikke bare 

de ansattes «eiendom». Et 

rent ungdomsprosjekt krever 

ledertrening for at arbeidet 

skal bestå når man ikke har 

kateket, diakon eller barnear-

beider.

Produsert materiell etc.:

Ledertreningsopplegg og 

seminar for ansatte/frivillige.

«En god fortelling er 

den du husker lenge 

etter at fortellerens 

ansikt er glemt»

Hommelvik og 
Malvik menigheter

Prosjekt: Kirken og 

fortellingen

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-15 år

Nærøy prosti 
(Leka, Nærøy og 
Vikna fellesråd)

Prosjekt: Kirkens 

ungdomsprosjekt i 

ytre Namdal

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-18 år Telefon: 74 38 28 00

E-post: ungiytre@online.no

Web: naroy.kirken.no

Telefon: 73 98 05 00

E-post: kirkekontoret@malvik.

kommune.no

Web: malvik.kirken.no

NIDAROS BISPEDØMME
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Mål: 

At ungdom i Oppdal opplever 

kirken som raus, trygg og 

tydelig, der de kan vokse i troen 

og bli utrustet til å ta med-

ansvar.

Prosjektbeskrivelse: 

Rekruttere, utruste og følge 

opp frivillige medarbeidere 

til konfi rmantarbeid og bred-

detiltak. Synliggjøre at kirken 

er et naturlig sted for ungdom 

ved å opprette en nettportal 

i samarbeid med andre lag 

og foreninger for ungdom i 

alderen 13-18 år. Tilby rusfritt 

breddetiltak med action/opple-

velsesmøtesteder og samtale-

undervisning for ungdom i/over 

konfi rmantalder i samarbeid 

med NKSS, KRIK og lokale 

aktører.

Erfaringer:

Samarbeid på tvers – tenk 

bredt, raust og utradisjonelt. 

Profi ler arbeidet og kirka 

tydelig. Bruk media. Evaluer 

jevnlig og juster ved behov. Få 

fl est mulig til å ta ansvar – gi 

utfordringer som gjør at de må 

strekke seg litt. 

Produsert materiell etc.:

web-portalen 

www.ungioppdal.no

Mål: 

sjektet ønsker vi å gi alle døpte 

i Orkdal kjennskap til Kristus og 

hjelp til å tolke og leve sitt liv i 

lys av evangeliet.

Prosjektbeskrivelse: 

modighet som «dåpslærere» 

til sine egne barn/skape 

møtesteder. Tiltak: Babymas-

sasje. Barnesang. Juniorkon-

fi rmasjonsopplegg over tre år. 

Treårig ledertreningsopplegg 

for ungdom 15-18 år. Nettside 

med trosopplæringsinnhold

Erfaringer:

viktig både innad i med-

arbeidergruppe/stab og med 

målgruppen. Ressursgrupper 

knyttet til den enkelte alders-

gruppe og/eller sokn/skole-

krets gir verdifull lokalkunnskap 

og faglig «ekspertise». Det må 

jobbes bevisst med rekrut-

tering og oppfølging av med-

arbeidere. Viktig med god og 

konstruktiv tilbakemelding.

Tiltakene må være godt for-

ankret i menighetsråd, stab 

og målgruppe. Babymassasje 

(med både massasje av baby 

og sang) er en fi n måte å følge 

opp dåpen på.

Produsert materiell etc.:

Manual til babymassasje. 

«Menigheten 

og kirka har så 

mange fl otte 

tiltak!»
Mor på babymassasje

«Råkult!» 

«Fett!»

 «Ta hær va kånge!» 
(det her var konge) 

«Mer tå ta hær!»
(mer av dette)

Oppdals-
menighetene, 
Oppdal, 
Fagerhaug og 
Lønset menighet

Prosjekt: Kirka så 

klart!

Oppstart: 2007

Målgruppe: 13-18 år

Telefon: 72 47 97 50

E-post: atle.olstorn@orkdal.

kirken.no

Web: orkdalsmenighetene.no

Telefon: 72 40 42 90

E-post: kristin@kirken.oppdal.com

Web: ungioppdal.no

Orkdal prestegjeld 

Prosjekt: Størst av alt 

–  Orkdal

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-3, 6, 

10-13 og 15-18 år 
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Mål: 

tilgjengelig, rekruttere/utvikle 

ledere 13-18 år i samarbeid 

med styret i skolelag, drive 

nettside for og av ungdom.

Prosjektbeskrivelse: 

læring mer tilgjengelig i sam-

arbeid med andre lag og orga-

nisasjoner, nye innfallsvinkler 

og metoder. Kunst, sang og 

disippeltrening i varme felles-

skap, gi unge lederspirer 

mulighet til utvikling gjennom 

styrking av eksisterende tiltak. 

Tydelig utgangspunkt i dåpen, 

å lære dem å følge Jesus, 

og gjøre kirken alminnelig 

og tilgjengelig. Bidra til tro, 

trygghet og tilhørighet i dybde 

og bredde.

Erfaringer:

Mentorordning er fl ott, 

fruktbart samarbeid med 

andre lag og organisasjoner, 

kunnskapsdeling med andre 

prosjekter. Arbeid med fri-

villige, betydning av tilgang til 

godt utstyr og aktivitetspenger. 

Konstruktivt med nyopprettet 

stilling og ny kompetanse i 

stab.

Mål: 

At 70 prosent av de døpte i 

Snåsa deltar i fem årstids-

samlinger og at 20 prosent 

av døpte fra menighetene i 

regionen deltar i to. Utdanning 

av ungdomsledere, styrking av 

ungdomsgrupper, framstilling 

av materiell.

Prosjektbeskrivelse: 

Ungdommene skal gjennom 

tre prosjekttrinn. Tiltak i pro-

sjektet skal bygge opp for-

holdet mellom voksne medar-

beidere og ungdom, ungdom 

seg imellom og ungdom og 

mer inn i selvstendig ledelse 

på kirkens forskjellige arbeids-

områder. De skal oppleve 

menighetens mangfold som 

består av samisk og norsk 

kultur.

Erfaringer:

Fortelling fungerer som for-

midlingsform og åpner for 

samtaler. Ved å være i naturen 

knyttes norsk og samisk kultur 

sammen. Samarbeid med 

lokale lag og foreninger er en 

døråpner og verdifull hjelp. Det 

blir fort mye aktivitet, derfor 

kan allerede etablerte aktivi-

teter brukes.

«Kan du ikke 

fortelle fl ere 

historier?»

Spurt på korøvelse:

«Finnes det fl ere 

enn ett univers? 

Hvor mange meter 

er dette rommet på 

tvers?»Menighetene i 
Rennebu

Prosjekt: Større 

bredde og dybde i 

trosopplæringen

Oppstart: 2006

Målgruppe: 7-18 år 

Snåsa menighet

Prosjekt: Sammen i 

naturen – Sammen 

med Gud – Sammen 

med hverandre

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år Telefon: 74 13 80 80

E-post: snasa.menighetskontor@

ntebb.no

Web: snasa.kirken.no

Telefon: 72 40 23 50

E-post: post@rennebu.kirken.no

Web: rennebu.kirken.no 

krisp.no

NIDAROS BISPEDØMME
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Mål: 

Å sørge for at minst 70 prosent 

av alle døpte fra 6 til 15 år får 

et tilbud om en trosopplæring 

nesker på alvor.

Prosjektbeskrivelse: 

1.-3. trinn: Barnekulturfestival

4. trinn: St. Nikolas-helg med 

St. Nikolas-messe

5.-6. trinn: Barn bygger broer. 

Leir med tema diakoni og 

misjon. Fortellerkurs

7. trinn: Aktivitetsdag med 

ekstremsport og pilegrims-

vandring

8. trinn: Ditt valg 

Informasjonsdag om konfi r-

masjonen

9. trinn: Konfi rmasjonstid med 

leir og dramamesse

Erfaringer:

Involver hele staben slik at tros-

opplæring ikke blir en satellitt 

på siden av det andre arbeidet. 

Sørg for at den ofte blir tema på 

stabsmøtet. Engasjer frivillige 

slik at de får et eierforhold til 

det. Ta frivillige med på kurs, 

konferanser og samlinger. Ta 

utgansgpunkt i de resurssene 

som fi nnes blant frivillige og 

stab, og lag trosopplæring etter 

det. Viktig å tenke gjennom hva 

man som menighet vil at barn 

og unge skal sitte igjen med 

etter endt trosopplæringsløp, 

både innhold og aktivitet.

Mål: 

læring til barn i alderen 6-13 år

Prosjektbeskrivelse: 

En kort sammenfatning:

Vi satser på tre tiltak for alders-

gruppen 6-13 år. 

1 Barnas gudstjeneste/ung 

messe: Familiegudstjenester 

hvor invitasjon, opplegg og 

deltakelse legges spesielt 

til rette for 6-, 8-, 10- og 

13-åringer. 

2 Søndagssprell: Lavterskel 

søndagsskoletilbud for 

aldersgruppen 8-13 år.

3 SkoFri: Etter-skoletid-tilbud 

for aldersgruppen 11-13 år 

(5.-7-klasse). 

Det som er felles for disse er: 

fokus

de skal appellere til en stor 

målgruppe

formidling av den kristne tro

med lav terskel for deltakelse

læring til vandringsmotivet

Erfaringer:

Ikke tenk for mange aktiviteter i 

starten. Sørg for god kvalitet på 

de få man gjør. Vektlegge god 

informasjon til målgruppen. 

Skaffe kvalifi serte medar-

beidere.

«Vi vil ikke ha 

med fl ere. For 

nå har vi det så 

koselig»
Barna på Skofri

Produsert materiell etc.:

Det er blitt laget en messe til 

St. Nikolas, men den er ikke 

blitt gitt ut.

Strindheim 
menighet

Prosjekt: Bydelens 

hjerte banker for alle

Oppstart: 2005

Målgruppe: 6-15 år

Telefon: 72 54 55 00

E-post: tom.elvebakk@kirken.

trondheim.no

Web: sverresborg.kirken.

trondheim.no

Telefon: 73 89 11 60

E-post: post.strindheim@kirken.

trondheim.no

Web: strindheimkirke.no

Sverresborg 
menighet

Prosjekt:

Søndagssprell – hele 

uken

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-13 år
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Mål: 

80 prosent av alle 6- og 9-10-

åringer i Ørland/Bjugn skal 

delta på kirkehelg. Familier 

i Forsvarets internasjonale 

tjeneste skal oppleve kirkens 

omsorg og livshjelp og bli en 

del av et nettverk.

Prosjektbeskrivelse: 

10-åringer tilknyttet lokale 

kirker. Samling to dager og 

gudstjeneste. En samling 

med overnatting i kirka

arbeid med frivillighetssen-

tralene

arbeid med Forsvarets hjem-

mestøtte

Erfaringer:

Mer aktivitet øker behovet for 

frivillige. Vær frimodig til å 

spørre folk til oppgaver.

Mål: 

Å gi grunnleggende kjennskap 

dighet til å leve troens liv,  hjelp 

til livstolkning og livsmestring 

og skape positiv tilhørighet til 

menigheten.

Prosjektbeskrivelse: 

0-1 år: Dåpssamtale og 

babysang med babymas-

sasje, 0-4 år: Foreldrevei-

ledning, 1-3 år: Utsending 

av årlig dåpshilsen. 3-5 år: 

Barnehage – kirkesamarbeid, 

4 år: 4-åringsfase. 7-9 år: 

Sprell levende, 10 år: Junior-

konfi rmasjon, 11 år: Bibelkurs, 

12-13 år: Om rett og galt, 14 år: 

Førkonfi rmasjon, 14-15 år: Kon-

fi rmasjon, 15-18 år: Aktivitets-

samlinger, 15-18 år: Musikal, 

15-16 år: MILK-kurs

Erfaringer:

Samarbeid med mange og 

ulike organisasjoner. Utvikling 

av Juniorkonfi rmasjon og 

etikkprosjekt. Oppbygging av 

sammenhengende undervis-

ningsprogram som når bredt 

ut. Å organisere prosjektet.

Produsert materiell etc.:

CD laget av Intro-stab og 

ansatte hos KFUK-KFUM-

speiderne, Juniorkonfi rmasjon, 

KFUK-KFUM-speiderne, 2007.

«Dette har vært 

den beste dagen 

i mitt liv»
Jente 9 år etter første 

samling i Dåpsskolen 

Sprell levende.

En 6-åring, etter å ha fått 

korsmerket i panna med 

vann fra døpefonten: 

«Vil det tørke? Vises 

det?»

Ørland og Bjugn 
menigheter og 
hovedfl ystasjon

Prosjekt: Kirka vårres

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-12 år

Åsen og Frosta 
menigheter

Prosjekt: Intro

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 982 45 347

E-post: gustav.danielsen@

sikirken.no

Web: intro.no

Telefon: 72 51 40 60

E-post: hanna.sodal@orland.

kommune.no

Web: orland.kommune.no

NIDAROS BISPEDØMME
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Mål: 

Barna produserer kirkekunst 

etter inspirasjon fra bibelske 

gudsfortellinger.

Prosjektbeskrivelse: 

Hvert barn får et av sine bilder 

med egen historie presentert 

og prekt over i gudstjeneste-

sammenheng.

Bildene skal på sikt selges til 

inntekt for hjelpearbeid blant 

barn.

Erfaringer:

Barna elsker å male intuitivt 

etter inspirasjon fra gode for-

tellinger. Malingen må ha god 

fargetetthet og tørke fort. 

Det man maler på må være 

stødig og ha et «stort» format.

Produsert materiell etc.:

Malte bilder.

Mål: 

Å bruke Bodø domkirkes 

mange barnekor til å trekke 

fl ere barn/unge inn i kirken, 

både som passive og som 

aktive deltakere.

Prosjektbeskrivelse: 

Domkirkens syv barne/

gutte- og ungdomskor inte-

greres i det kontinuerlige 

gudstjenestearbeidet, med 

en klar progresjon/plan når 

det gjelder hva som skal øves 

inn på de forskjellige års-

trinnene. De samme ungene 

deltar også aktivt i bestil-

lingsverk som settes opp hvert 

år i prosjektperioden, både 

som sangere og skuespillere. 

Prosjektet arrangerer kultur- 

og idrettsuker for barn hver 

sommer, med en deltakelse på 

over 100 barn.

Erfaringer:

Det er et stort behov for akti-

vitetstilbud i sommerferien, 

hovedsakelig rett etter skole-

slutt og rett før skolestart.

Når gudstjenestene fungerer 

for barn, trives de voksne 

der også!

Produsert materiell etc.:

En dramatisert gudstjeneste, 

Bjorvatn/Atle Halstensen. 

Kirkesang-forlaget, 2007.

«Jeg vet ikke hva jeg 

har malt...»

Bindal menighet

Prosjekt: Barn av 

regnbuen

Oppstart: 2007

Målgruppe: 6-13 år

Telefon: 75 50 03 00

E-post: berit.valberg@kirken.

bodo.no

Web: nordlandskatedralen.no

Telefon: 75 03 25 81

E-post: kirkeprosjekt@bindal.

kommune.no

SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Bodø domkirke

Prosjekt: Barn i 

katedralen

Oppstart: 2004

Målgruppe: 7-13 år
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Mål:

den de er

forbilde

akkurat her 

Prosjektbeskrivelse:

over å gjøre noe sammen, 

opplevelse av den gode 

atmosfære i klubben, i guds-

tjenesten og på kirkedagene.

Kjennskap til bibelfortellinger 

gjennom lek og aktivitet, 

gjennom samtale og undring 

over de spennende sidene ved 

det å være menneske 

Erfaringer:

Utarbeide en godt gjennomar-

beidet plan, både langsiktig og 

for hvert tiltak.

i planlegging, gjennomføring 

og evaluering.

Tenk alltid at i en aktivitet/et 

tiltak skal alle som møter opp 

oppleve mestring og mening, 

oppleve å bli sett og verdsatt.

Mål: 

Utvikle et program for dialog 

og livsmestring sammen med 

Knut Hamsun videregående 

skole, som avsluttes med en 

myndighetsmarkering.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi har etablert dialog med 

ungdommene på ulike plan, 

gjennom og hybelbesøk og 

dialoggrupper der tema er: 

«Å leve i et fl erkulturelt 

samfunn.» I samarbeid med 

skolen arrangerer vi tema-

dager om rus, psykisk helse, 

fl erkulturell forståelse og kjær-

lighet. I januar hvert år har vi 

et stort ungdomsarrangement, 

Hamarøynatta, for ungdom fra 

regionen. Her utvikler vi kirkens 

dialog med ungdom som en 

stor gruppe.

Erfaringer:

Ekspertgrupper bestående av 

ungdom i målgruppen som er 

ekspertene på det å være ung 

i dag.

Dialog som metode er genialt, 

spesielt i møte mellom ulike 

kulturer. Samarbeid med vide-

regående skole, der vi har gjort 

et brobyggingsarbeid, har gitt 

gode erfaringer.

Gildeskål menighet

Prosjekt: Himmel og 

hav

Oppstart : 2006

Målgruppe: 5-10 år

Hamarøy 
og Sagfjord 
menigheter

Prosjekt: Dialog og 

livsmestring

Oppstart: 2004

Målgruppe: 16-18 år 

Telefon: 75 77 18 00

E-post: heidi.mathisen@

hamaroy-kirkekontor.no

Web: hamaroy.kirken.no

Telefon: 75 76 08 30

E-post: hangry@gildeskal.

kommune.no
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Mål: 

ningen

kristen tro

forhold til Jesus Kristus

Prosjektbeskrivelse: 

middagssamlinger for 

småbarnsfamilier med felles 

middag, tematime med inn-

leder for foreldre og opplegg 

for barna

forkant av utdeling av 4-års- 

boka

tilknytning til pinse

familiegudstjeneste med 

skolestartmarkering 

bli kjent med egne røtter, 

bygdas tradisjoner, tro og 

tenkning

regional ungdomssamling, 

post-konfi rmant-treff, leder-

opplæring

Erfaringer:

Tidlig og kontinuerlig kontakt 

med barn og foreldre er 

viktig. Populært med utendørs 

Mål: 

En levende tros- og tradisjons-

formidling. Tro er levd liv, fel-

lesskap og opplevelse. Troen 

skal ikke bare inn i hodet. Den 

skal til hjertet og ut i hender 

og føtter.

Prosjektbeskrivelse: 

dåpssamling, baby- og 

småbarnscafé

kirken

for 4-åringene med utdeling 

av bok

med utdeling av bok

linger og leir

et tilbud til konfi rmanter 

med dans, drama, kor, 

band, solist. Ender opp i en 

konsert/forestilling

i kirka

domskafé

Erfaringer:

På tre av tiltakene har vi tatt 

en påminnelsestelefon til alle 

som ikke har meldt seg på 

og gjort positive erfaringer. 

Flere blir med. Faren er å bli 

for masete. Ikke ring på for 

mange tiltak. Vi har ringt selv 

om vi har 70-80 døpte pr. år.

samlinger der barna også 

kan delta fysisk. Fjorårskon-

fi rmanter er verdifulle som 

ungdomsledere og samtale-

partnere i planlegging av tiltak. 

Jevnlig kontakt og uformelle 

møtepunkt med lokale aktører 

styrker lokal forankring og 

samarbeid. 

Produsert materiell etc.:

Opplegg for Familietimen.

Hemnes 
prestegjeld

Prosjekt: Tro, 

tradisjon og trivsel

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Mo menighet

Prosjekt: Livsnær 

kirke for alle

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 75 13 58 32

E-post: mo.menighet@rana.

kommune.no

Web: rana.kirken.no/mo

Telefon: 75 19 75 30

E-post: hkirke@monet.no

Web: hemnes.kirken.no



Mål: 

Barn og unges levende møte 

med vår kristne tro og kul-

turarv. Styrke hjemmet som 

trosopplæringsarena; gjennom 

faste møtepunkt mellom 

og unge et levende møte med 

vår kristne tro og kulturarv med 

verdier som 

Prosjektbeskrivelse:

Sør-Samisk prosjekt: Kartlegge 

behov og utvikle tiltak for 

dåpsopplæring i sørsamisk 

kontekst. Arbeidet skal utvikles 

fra lokal menighet til å omfatte 

hele det sørsamiske området 

i prosjektperioden. Prosjektet 

skal formidle kunnskap om og 

forståelse for sørsamisk kultur 

til den øvrige lokale menighet. 

Mål: 

Prøve ut nye trosopplærings-

tiltak i alle aldersfasene for om 

mulig å nå 70 prosent av våre 

døpte barn.

Vi vil at våre unge skal ha sine 

røtter festet i vår kirkes lære, 

samtidig vil vi gi dem mot til å 

fl y høyt.

Prosjektbeskrivelse: 

Rette tiltak mot de ulike 

aldersgruppene, som eksem-

pelvis vil innebære at alle 

døpte barn skal oppleve at det 

blir sunget/bedt aftenbønn 

i hjemmet, at besteforeldre 

mobiliseres til medansvar i 

trosformidlingen. Møte med 

misjon, aktiv konfirmant-

deltakelse i gudstjenesten.

Erfaringer:

Prosjektet har naturlig nok 

forandret seg i løpet av pro-

sjektperioden. Vi er fremdeles 

i gang med utprøving av nye 

tiltak, ved siden av å utvikle 

en helhetlig plan for trosopp-

læring i vår menighet. For å 

kunne gjøre det gjennomfører 

vi ei grundig evaluering av alle 

tiltak.

Produsert materiell etc.:

Røtter og Vinga, en CD-

sangbok fra Rønvik menighet.

2007.

«Jeg vil at kirka skal 

ta ungdom på alvor» 

Nord-Rana 
menighet

Prosjekt: Mov Aehtjien 

gietesne, I min Fars 

hånd

Oppstartsår: 2005 

Målgruppe: 0- 1,6-10, 

13-15 år 

Rønvik menighet 

Prosjekt: Røtter og 

vinga – ung kirke i 

Rønvik

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 75 50 03 00

E-post: gjermund.gryt@kirken.

bodo.no

Web: kirken.bodo.no

Telefon: 75 12 38 03

E-post: toamma.bientie@rana.

kommune.no

Web: www.rana.kirken.no
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Mål: 

levelser, som fører til delta-

kelse

nester i året

gaver

Prosjektbeskrivelse: 

kl. På fi re dager lager vi tea-

tergudstjeneste, basert på 

bibelhistorie

spill, mat, tema og aktivitet 

som blir bidrag til gudstje-

nesten

kl. Undervisning og utdeling 

av bibel og et kort med spen-

nende bibelhistorier

sjonen og politisk aksjon 

med konfi rmantene

gudstj. og masse aktiviteter

Erfaringer:

dommer med på ting

klasse

slutning

oppslutning

Mål: 

Hovedmålet er å se at menig-

hetens ungdom vokser fram til 

kristen tro, liv og tjeneste.

Prosjektbeskrivelse: 

Være en kirke som strekker 

seg utover til ungdom på 

deres egne arenaer og føre 

refl eksjoner på bakgrunn av 

dette tilbake i arbeidet. Det vil 

kreve virkemidler blant annet i 

form av:

klubbhuset LIME

dommer

Erfaringer:

dreier seg om relasjons-

bygging over tid

ansvar for trosopplæring

bra, men krever gode og 

ryddige kommunikasjons-

former

vi satser på kvalitet i rammer 

og innhold

voksende ungdomsarbeid 

krever mer ressurser enn det 

prosjektmidlene gir rom for

en fast mentor

former gir positiv respons og 

kontakt med nye familier

Produsert materiell etc.:

DVD med fi lm fra ukeSKULK, 

Fotograf: Kurt Tverli, ukeSKULK 

2007. Egen utgivelse, 2007.

Saltdal kirkelig 
fellesråd

Prosjekt: SKULK 

– Spennende Kirkelig 

Ungdomsarbeid med 

Latter og Kreativitet

Oppstart: 2006

Målgruppe: 7-18 år

Sømna menighet

Prosjekt:

Klubbhuset LIME, et 

rusforebyggende og 

trosbyggende tiltak 

for ungdom på Sømna

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-18 år 

Telefon: 75 01 52 30

E-post: post@somna-menighet.no

Web: limeweb.no

Telefon: 75 69 14 22

E-post: post@saltdalkirken.no

Web: skulk.no
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Mål: 

i forhold til tro og skaperverk i 

forhold til 1. trosartikkel.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi tenker å bruke det som er 

rundt barna i forhold til tro. 

Vega har fått tildelt verdens-

arvstatus, som blant annet går 

inn på ærfuglhold, kvinnens 

arbeid før og fi skerbonden. Tro 

var veldig viktig for disse men-

neskene, og vi vil at barna skal 

lære mer om dette, samtidig 

som vi ønsker å lære dem at 

forfedrene våre levde mer i 

pakt med naturen og utnyttet 

dens ressurser i det daglige 

husholdet. Vi ønsker også å 

sette fokus på at hvert men-

neske er verdifullt, og at vi er 

satt til å forvalte skaperverket 

som også er verdifullt.

Erfaringer:

Det er viktig at prosjektleder 

har relevant erfaring med å 

jobbe med barn.

Produsert materiell etc.:

Ærfuglhus.

Mål: 

Vi ønsker at barn og unge i 

Vågan skal møte den treenige 

livsverden de lever i. Få stolthet 

over egen kirke og lokal kultur.

Prosjektbeskrivelse: 

i skolens høstferie. Oppstart 

m/bibelhistorier m.m. Akti-

vitetsgrupper knyttet til lokal 

kultur

grimsvei, gammel kirkevei 

over fjell

hav. Møte med Petter Dass. 

aktiviteter på kirkebakken 

videregående skole

Erfaringer:

Viktig å kommunisere gjennom 

visuelt materiell for å skape 

gjenkjenning og tilhørighet. 

Bruke lokal kultur for å gi 

stolthet og gode røtter. Sam-

arbeid med skole og lag/

foreninger.

Produsert materiell etc.:

Planer om Kirkeperm med 

egen visuell og pedagogisk 

oppbygning.

«Her er et fi nt sted 

for å bli kjent med 

nye venner»

Vega menighet

Prosjekt: Ferieklubben

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-15 år

Fellesråd 
med Vågan, 
Henningsvær, 
Gimsøy/Strauman, 
Strandlandet og 
Svolvær sokn

Prosjekt: LIV LAGA 

– trosopplæring i 

skreiens vugge

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år

Telefon: 416 26 968

E-post: kjersti@liv-laga.com

Web: liv-laga.com

Telefon: 75 03 50 07

E-post: vega.menighet@c2i.net

Web: vega.kommune.no

SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME
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Mål: 

Barn og unge skal få oppleve 

at kirka er et hjem ved å 

involvere barn og unge i guds-

tjenesten.

Prosjektbeskrivelse: 

Inkludere barn og unge som 

selvsagte deltakere i alt guds-

tjenesteliv. Vi vil være rause, 

vise omsorg og bringe håp 

gjennom fi re pillarer:

1. Være folkekirke – skape til-

hørighet og nærhet til menig-

heten for alle.

tjenestearbeid og tjeneste-

oppgaver skal appellere til 

alle sanser, og aktivisere og 

involvere hele mennesket.

3. Arbeide tverrfaglig – alle i 

staben, uansett profesjon, og 

våre mange allsidige frivillige 

medarbeidere med sine kva-

lifi kasjoner.

4. Samarbeid – ansatte i sam-

arbeid med organisasjoner, 

lag og foreninger.

Erfaringer:

Arbeid må starte med at alle 

i staben må få et eieforhold 

til prosjektet. Likeledes må 

det gjøres et grunnlagsarbeid 

i selve menigheten, for å få 

frivillige. Sette av tid til sam-

arbeid. Mange blir konfi rmert. 

Det må vi ta vare på.

Mål: 

Legge til rette for komplet-

tering av arbeidet i menig-

hetene, gjennom prosjekt-

orientert arbeid med kunst og 

kultur som arbeidsmetoder.

Prosjektbeskrivelse: 

Flere smale tiltak, men med 

utgangspunkt å nå alle. 

Det smaleste er fotokurs for 

ungdom, med ca. 20 del-

takere. Tiltaket når likevel 

bredt gjennom utstillinger. 

Disse brukes også i skolene. 

Babysang, 4-årsfase og 

skattejakt for 1. klassinger 

når stadig fl ere. Samarbeid 

mellom menighetene når det 

gjelder konfi rmantarbeid/

musikal og fi lmgruppe. 

Erfaringer:

Ikke vær redd for å «slakte 

hellige kuer». Kast kortene, 

plukk dem opp, og start på 

nytt. Ikke sitt på hvert sitt nes 

og tenk. Samarbeid der det er 

mulighet for det. Tverrfaglig 

samarbeid gir mange positive 

ringvirkninger. Ha et godt 

forhold til prost, kirkeverge og 

menighetsråd. Alle trenger å 

ha et eierforhold til trosopp-

læringen.

Produsert materiell etc.:

Bibelske fotoutstillinger laget 

av ungdommer i samarbeid.

Maria Magdalenas påske, 

Judas’ påske og Josef drøm-

meren, Størst av alt i Tromsø, 

2007.

«Musikalen var 

det beste jeg har 

opplevd så langt 

i konfi rmant-

undervisningen. 

Skulle hatt det igjen, 

hele året!»
Konfi rmant 2008

«Visste ikke at 

Kaptein Sabeltann 

også var i kirka»
4-åring som fant skatt-

kista under skattejakten 

for 4-åringer

Alta menighet

Prosjekt:

Gudstjenestearbeid 

som dåpsopplæring

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Elverhøy, 
Domkirka og 
Grønnåsen 
menigheter

Prosjekt: Plass til 

alle! Kunst og kultur 

for barn og unge i 

kirka

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-8 og 

15-18 år

Telefon: 77 60 50 90

E-post: post@kirken.tromso.no

Web: kirken.tromso.no

Telefon: 78 44 42 70

E-post: berit@ialta.net

NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME
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Mål: 

Lage samlingspunkt for alle 

døpte, som følger årsrytmen i 

Finnmark, med sterke kulturelle 

tradisjoner knyttet til naturens 

egen rytme.

Prosjektbeskrivelse: 

«Aktiv ferie» på skolens plan-

leggingsdager, med fi lm, 

bading, uteturer, gla’ord m.m. 

KRIPOS - en kirkeklubb der vi er 

kirkeforskere og bruker blant 

annet heftet «Rattus og kirke-

forskerne». 

Høst og vinter arrangerer vi 

leir i samarbeid med Finnmark 

Indremisjon.

Første søndag i advent har vi 

egen 10-11 gudstjeneste/ lys-

messe med utdeling av «Den 

levende boka»/CD. Før guds-

tjenesten er det 10-11 samling 

med måltid, aktiviteter og 

gudstjenesteverksted.

Vi rekrutterer, inspirerer og tar 

vare på frivillige medarbeidere 

i menigheten.

Erfaringer:

Ha både kontinuerlige og tids-

avgrensa tiltak.

Å starte og etablere forhold 

til 10- til 13-åringer er utfor-

drende. De som har hatt 

kontakt med kirka tidlig søker 

lettere tilbake når de blir eldre.

Kirka har mye å lære om sam-

Mål: 

Å gi trosopplæring som bidrar 

til å gi barn og unge tro på 

seg selv og kunnskap om den 

kulturbærer.

Prosjektbeskrivelse: 

En trosopplæring for 10-18-

åringen som strekker seg over 

sju bolker: Fra det lokale til det 

globale med hovedfokus på 

vennskap, menneskeverd, og 

ansvar for skaperverket.

Erfaringer:

Å etablere nye strukturer og 

måter å tenke og handle på tar 

tid. Derfor er det viktig å jobbe 

strukturert og målrettet for å 

oppnå resultater.

Produsert materiell etc.:

CD med tittel «Påsken» med 

Knut E Johnsen, utgitt av JLM – 

musikk i 2008.

arbeid, ledelse og teamarbeid 

på tvers av profesjonene.

Trosopplæring er ikke avhengig 

av kirkebygget. 

«Blir ikke dette mye 

arbeid, da? Nei, ikke 

hvis vi samarbeider 

og gjør hverandre 

sterke...»

Hammerfest 
menighet

Prosjekt:

Trosopplæring i 

årsrytmen

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-13 år

Telefon: 77 01 65 00

E-post: kej@kiha.no

Web: kiha.no/paasporav

Telefon: 78 40 29 20

E-post: hammerfest.menighet@

hammerfest.kommune.no

Web: hammerfest-menighet.no

Kvæfjord, 
Sandtorg, 
Kanebogen, 
Harstad og 
Trondenes 
menigheter

Prosjekt: På spor av 

det hellige

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-18 år 
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Mål: 

En åpen og forkynnende kirke 

for alle døpte og troende som 

samler til gudstjeneste og 

bønn, og som tjener og samler 

lokalsamfunnene. En kirke som 

samler og gir trosopplæring 

hvert år til alle døpte fra 0 til 

18 år.

Prosjektbeskrivelse: 

Hovedideen er å samle tros-

opplæringen til kirkeuker to 

ganger i året. Hasvik preste-

gjeld har kirkeuker fra før. 

Disse har vært meget vellykket 

og har samlet en stor prosent 

av målgruppen. Dertil inngå et 

samarbeid med KFUK/KFUM, 

slik at ungdommene kan bli 

fulgt opp også etter at de har 

dratt til videregående skoler i 

Alta og Hammerfest.

Erfaringer:

Vi når mange ved å kon-

sentrere trosopplæringen til 

enkelte uker. Vi har også hatt 

kirkeuker i skoleferien. Da har 

vi kunnet gi et tilbud på dagtid, 

når familiene har behov for et 

tilbud – det har vært vellykket, 

og det tar vi med oss videre.

Mål: 

Bevare, føre videre og fornye 

den kristne tradisjon og tros-

opplæringen i menighetene. 

Styrke den kristne identiteten 

hos de døpte barn/unge og 

fokusere på den samiske 

kristne kulturarv og samisk 

språk.

Prosjektbeskrivelse: 

Tiltakene skal legge vekt på 

aktiviteter der Jesus trer fram 

tydelig for barn og unge, og 

barna deltar aktivt og opp-

lever å få være i et fellesskap 

som angår deres hverdag. 

Tilbudene skal bidra til å styrke 

barns identitet med bakgrunn 

i deres kultur, med vekt på 

samisk og kvænsk, også 

gjennom deltakelse i et større 

fellesskap, f.eks. i hele prostiet.

Prosjektet vil tilrettelegge for 

å ivareta fl erspråkligheten 

som en naturlig del i prostiets 

menigheter.

Erfaringer:

Som prosti har vi muligheter 

til å støtte hverandre i utfor-

dringer, dra veksler på hver-

andres kompetanse og dele på 

arbeid med samisk materiell. 

Produsert materiell etc.:

laget en oversettelse av IKOs 

jule- og påskevandring til nord-

samisk. Deler av Min Kirkebok, 

IKO, til kvensk.

Hasvik og Loppa 
menigheter

Prosjekt:

Trosopplæring i 

kirkeuker

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år

Indre Finnmark 
prosti

Prosjekt:  

Trosopplæring 

forankret i kristen 

tradisjon

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 78 46 97 30

E-post: prosjektleder.if@online.no

Telefon: 78 45 11 41

E-post: has-sokn@online.no
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Mål: 

Målet med prosjektet er å 

utvikle og etablere et nytt 

«hverdagstilpasset» konsept 

for trosopplæring i Lenvik. 

Konseptet skal vektlegge og 

hensynta de relativt store for-

skjellene i folks nærmiljø og 

hverdag.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi tar utgangspunkt i de lokale 

kulturene og frivillige organi-

sasjoner som hjelper oss med 

å bygge arbeidet vårt rundt i 

disse lokalmiljøene.

Vi åpner for aktiviteter i de 

ulike kirkene/kapellene ut over 

vanlig gudstjenestetid: Vi vil, 

gjennom aktiviteter av ulike 

slag, gi barn og foreldre et 

nært og mer bevisst forhold til 

sin kirke.

Erfaringer:

Nødvendigheten av samarbeid 

mellom yrkesgruppene i kirka.

Nødvendigheten av langtids-

planlegging. Nødvendigheten 

av evaluering.

Mål:

Å gi et tilbud fra utgangen av 

søndagsskolen og i tida før 

og etter konfi rmanttida der 

ungdommen får høre og bruke 

hjemme i et kristent fellesskap.

Hjelpe foreldre og faddere med 

å oppdra barna i tro og guds-

frykt. Finne og skolere ledere 

for trosopplæringsarbeidet. 

Informere om menighetens 

dåpsopplæring.

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å prøve ut et prosjekt 

med trosopplæring rettet mot 

10-18 årsgruppen der en pro-

sjektleder arbeider med rekrut-

tering og opplæring av frivillige 

og der vi organiserer og driver 

et ungdomsarbeid tilpasset 

de lokale forhold i vårt sokn. 

Informasjon og motivering av 

ungdom og foreldre slik at de 

ser nytten av kirkens trosopp-

læringstilbud.

«Vi går inn i kirke-

rommet. Noen 

forteller spennende 

historier fra Bibelen. 

Dette liker jeg godt»
Ronja 11 år

Lenvik menighet

Prosjekt: Himmel 

over hver dag. 

Prosjekt med 

utgangspunkt i mange 

ulike lokalmiljø, fra 

by til fi skevær

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 77 71 27 20

E-post: prest@lyngensokn.no 

Telefon: 77 85 02 00

E-post: merete.rustad@

lenvik-menighet.no

Web: lenvik-menighet.no

Lyngen

Prosjekt Tenk på din 
skaper i din ungdom 
Oppstartsår: 2007

Målgruppe: 10-18 år
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