
REFERAT FRA MØTE MED LEDERNE FOR TIRSDAGSKLUBBEN I 
KALDFJORD UNDER SAMISK KIRKERÅDS MØTE 07.09.06 I TROMSØ 
 
Jamfør invitasjon pr. brev fra Samisk kirkeråd datert 08.08.06. 
 
Tilstede: 
 
- Rådsmedlemmer i Samisk kirkeråd 
- Gunhild og Lars Hugo Andreassen, ved Tirsdagsklubben 
- Generalsekretær Synnøve Brevik, Samisk kirkeråd 
- Sekretær Asta Johnsen, Samisk kirkeråd 
- Opplæringskonsulent Rávdná Turi Henriksen 
- Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg 
- Direktør i Kirkerådet Jens Petter Johnsen 
- Informasjonsrådgiver i Kirkerådet Gunnar Westermoen 
 
 
Orientering om Tirsdagsklubben: 
 
Tirsdagsklubben drives som en frivillig, foreldredrevet aktivitet for barn og unge i 
Kaldfjord og omegn. Arbeidet henvender seg til følgende målgrupper: 
 
1) Lillegruppa: 4-7 år 
2) Mellomgruppa: 7-10 år 
3) Storgruppa er 10-13 år 
    + ungdomssamling i Tromsø 
 
 
Opplæring i luthersk katekisme: 
 

a) Fortellinger, bruk av flanellograf og fargeleggingsoppgaver 
b) Gjennomgang av luthersk lille katekisme 
c) Bibellesning og forklaringer. Katekismen ligger i bunnen 
 

Felles andakt, undervisning i 45 minutter i grupper, deretter felles avslutning.  
 

Opplæringen skjer i lokalene til SFO. Det er stor oppslutning. Barna kommer fra ulike 
kanter av byen, blir kjent med hverandre. Det sosiale er også viktig. 
Bakgrunnen for den store oppslutningen er at foreldrene og lærerne er engasjerte og 
opptatt av barna og de unge. Tirsdagene er forbeholdt tirsdagsklubben, og det er ikke 
andre alternativ den dagen. Barn tar med seg venner og andre fra nabolaget til 
forsamlingen. 

 
 

Organisering: 
 
Det er valgt et eget styre som består av lærerne for klubben, foreldre, styremedlem og 
kasserer. Det er fire lærere i tirsdagsklubben som vekselvis har ansvaret for klubben 
annen hver tirsdag. Rekruttering av lærere skjer i hovedsak blant foreldrene. Lærerne 
er frivillige arbeidere uten lønn. Mange har lærerutdannelse. Det arrangeres trivsels-
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kveld en gang i året, som et sosialt samvær. Lærerne har en felles planleggingsdag om 
høsten.  
I planleggingsmøtet velges det ut noen sanger som skal brukes gjennom hele året. 
Tirsdagsklubben er knyttet til Søndagsskoleforbundet, for å få tilgang på materiell 
derfra. Det er sosialt samvær for voksne mens barna er til undervisning. 
 
 
Ungdomsarbeid/ungdomsforsamling: 
 
Ungdomsarbeidet har vært drevet i 35 år. Det begynte med at unge flyttet til Tromsø 
fra bygdene rundt. Ungdomsarbeidet ble et samlingspunkt – og en videreopplæring. 
Innholdet i ungdomssamlingen er katekismen, bibellesing, salmesang og bønn. 
Det er utarbeidet årsplan med emner: 
 

- Hva sier Guds ord om kvinnelige prester, giftemål osv.?  
- Luthers store katekisme 

 
Oppslutningen om ungdomssamlingen er synkende. Pr. i dag er det omtrent 25 stk i 
gjennomsnitt som kommer fast. For ungdom som flytter til byen er det en 
fadderordning hvor andre ungdom skal ta seg av de som flytter til byen.  
 
Predikantrådet er øverste organ i forsamlingen. Det har oppnevnt to personer til å 
drive undervisning.  Det sentrale er lærdommen om Guds ord. Det er ikke aktuelt å 
trekke inn andre ting bare for å øke oppslutningen. 
 
 
 


