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REGIONALE OG NASJONALE PROSJEKTER 

Mål: 

Vi vil være bidragsytere i Den 

norske kirke ved å utvikle 

materiell, der det at vi er elsket 

være til hjelp og inspirasjon i 

ungdomsarbeidet.

Prosjektbeskrivelse: 

– et godt utgangspunkt for å 

fortelle ungdom at de er elsket 

har vi laget Loved andaktsbok 

for tenåringer. Vi har også 

utviklet Loved leder og Loved 

leir, som nå er til utprøving 

i menighetene og vil være 

revidert og ferdige i oktober 

2008. Tanken med Loved er 

at den enkelte menighet skal 

kunne bruke materiellet som 

helhet, eller deler av det, ut fra 

egne behov og ønsker.

Erfaringer:

Vi har erfart at et enkelt, sterkt 

og kraftfullt budskap når fram 

til tenåringene. For at mate-

riellet skal benyttes må det 

være enkelt å sette seg inn i og 

lettvint å bruke.

Produsert materiell etc.:

Loved andaktsbok, redaktører: 

Cathrine Haugeli Halvorsen og 

Idun Strøm Sefl and, utgitt av 

Acta Forlag, 2007.

Mål: 

Målet er at minst 50 prosent av 

KonfCamp-konfi rmantene er 

aktive i menigheten ett år etter 

konfi rmasjon.

Prosjektbeskrivelse: 

Bispedømmet er en av hoved-

arrangørene av Skjærgårds 

Music & Mission Festival på 

Risøya ved Tvedestrand. Fes-

tivalen har årlig rundt 20 000 

dagsbesøk. KonfCamp er en 

del av festivalen og spesielt 

utviklet for konfi rmanter og 

ungdomsledere. Vi tilbyr en 

«leir i festivalen» som inklu-

derer bibeltimer, seminarer, 

konserter, konkurranser, akti-

viteter m.m. Opplegget dekker 

20–25 timer av det som kreves 

for konfi rmasjonstiden. Antall 

deltakere er ca. 400.

Erfaringer:

KonfCamp er et viktig redskap 

i menigheters ungdomsarbeid. 

For mange konfi rmanter er det 

en innfallsport til deltakelse 

i kristent arbeid, og mange 

forteller om endret holdning til 

Jesus i løpet av uken festivalen 

varer.

Produsert materiell etc.:

Ingenting som er utgitt, men 

man kan få gruppeopplegg, 

tips til tematikk, fi lmklipp 

og annet «snacks» ved å 

henvende seg til Agder og 

Telemark bispedømme.

Acta – barn og unge 
i Normisjon

Prosjekt: Loved

Oppstart: 2007

Målgruppe: 14-18 år

Agder og Telemark 
bispedømme

Prosjekt: KonfCamp

Oppstart: 2003

Målgruppe: 14-17 år

Telefon: 23 30 10 00

E-post: acta@normisjon.no

Web: www.acta.as www.loved.no

Telefon: 38 10 51 20

E-post:: agder.bdr@kirken.no

Web: kirken.no/agder
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Mål: 

Engasjere og motivere unge til 

en aktiv tro og et ansvar for en 

verden i nød.

Årlig tilby 100 menigheter en 

dag med

– Trosopplæring

– Ledertrening

– Konsert

Prosjektbeskrivelse: 

Et utvalgt team reiser til menig-

heter i Norge og underviser 

og holder konserter. Undervis-

ningen lages av Konfi rmant.

Online og Kirkens Nødhjelp og 

handler om sentrale elementer 

i den kristne tro, samt praktiske 

konsekvenser av troen.

Teamet reiser til land i sør og 

oppfordrer norske ungdommer 

til engasjement for rettfer-

dighet i verden.

Teammedlemmene er elever 

ved Fredtun Folkehøgskole.

Erfaringer:

Prosjektet er et tilbud rettet mot 

menighetene og er dermed 

til direkte nytte. Tilbakemel-

dingene fra brukerne har vært 

svært positive. Vi klarer ikke 

å dekke etterspørselen etter 

teamet.

Produsert materiell etc.:

PowerPoint-presentasjoner 

(undervisningstimer).

Mål: 

Menighetene i hele landet får 
verktøy for å drive trosopplæ-
ring omkring etisk og miljø-
vennlig forbruk for aldersgrup-
pen 0-18 år.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet lager materiell til 

bruk i kirkens ulike møtesteder 

med barn og unge. 

Kjøpepresset mot barn og 

unge øker stadig. Vi ønsker 

å lage et helhetlig opplegg 

med forslag til hvordan etisk 

og miljøvennlig forbruk som 

tema kan integreres i trosopp-

læringen, fra dåpssamtalen til 

ungdomsarbeidet.

Erfaringer:

Prosjektets materiell er laget 

med tanke på voksne ledere 

i møte med barn og unge, og 

graden av suksess vil hele 

tiden avhenge av gruppesam-

mensetting og engasjement. 

Produktet bør bli en inspire-

rende nettside som gir menig-

hetene lyst til å implementere 

miljø, forbruk og rettferd i tros-

opplæringen.

Produsert materiell etc.:

Jobber med en nettside.

Agder og Telemark 
bispedømmeråd

Prosjekt: Roadservice

Oppstart: 2006

Målgruppe: 13-18 år 

Bjørgvin 
bispedømmeråd

Prosjekt: Fra bleier til 

mobil – barn og unge 

som etiske forbrukere

Oppstart: 2007

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 38 10 51 20

E-post: agder.bdr@kirken.no

Web: kirken.no/agder 

www.roadservice.no

Telefon: 55 30 64 70

E-post: avt@kirken.no

Web: kirken.no/bjorgvin/



204

REGIONALE OG NASJONALE PROSJEKTER 

Mål: 

Play/Den gode hyrde katekese 

til norske forhold.

Prosjektbeskrivelse: 

etter at voksne, sammen med 

barn, møter bibelfortellingene 

med åpenhet og undring. 

lek ønsker vi å legge til rette for 

hjelpe til at barna refl ekterer 

over og setter ord på sine erfa-

ringer.

Erfaringer:

Dette er en metode for tros-

opplæring som vil være et 

svært viktig supplement til 

utvikles kvaliteter hos barna 

som er avgjørende for deres 

åndelige vekst.

Produsert materiell etc.:

Hjemmeside og kurs.

Mål: 

dem

gjøre dem

handling

Prosjektbeskrivelse: 

linger vil vi

dem få føle hvor verdifulle 

de er, gjennom å styrke selv-

bildet

gi kunnskap om hvordan 

virkeligheten er og at de kan 

utgjøre en forskjell

mestring og livstolkning, der 

man kan gå fra drømmer og 

visjoner til handling, slik at 

de blir godt utrustet til å være 

ledere for et bredt spekter av 

barn og unge

Erfaringer:

Tre samlinger over et helt år 

gjør at deltakerne kan miste 

gnisten, og at oppfølgingen 

er mer tidkrevende. Change-

maker skal videreføre kurset, 

men da over ett semester. 

Fordi det blir mer konsentrert 

vil motivasjonen holdes bedre 

oppe, både hos deltakere og 

kursledere.

Bjørgvin 
bispedømme

Prosjekt: Gudsrikeleiken

Oppstart: 2004

Målgruppe: 3-8 år 

Changemaker, 
Kirkens Nødhjelp

Prosjekt: Noe å leve for! 

Et ungdomskurs med 

diakonalt fokus

Oppstart: 2006

Målgruppe: 15-18 år

Telefon: 926 84 972

E-post: ro@nla.no

Web: barnetro.no

Telefon: 932 42 432

E-post: hege.merete.andersen@

nca.no

Web: changemaker.no
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Mål: 

Deltakerne av kurset skal få 

kjennskap til hva misjon er 

gjennom varierte og kreative 

metoder. Deltakelse på kurset 

skal gi økt kjennskap til Bibelen 

og bygge gode fellesskap.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet bygger videre fra 

kurset «Vandring gjennom 

Bibelen» som er utarbeidet av 

Bibelselskapet. Metoder som 

er valgt er en videreføring av 

dette kurset og hovedmål-

gruppen er tidligere deltakere 

på dette kurset.

Erfaringer:

Innholdet kan lett overføres og 

brukes i andre sammenhenger 

og på ulike måter. I tillegg til å 

gjennomføre kurs som det er 

lagt opp til i «Fyll hele jorden», 

er det lett å overføre og bruke 

innholdet i mange sam-

menhenger og for en videre 

målgruppe. Materiellet vil 

derfor bli videreutviklet og gjort 

tilgjengelig i ulike former.

Produsert materiell etc.:

Hele prosjektet er produsert 

på CD med ulike fi ler: tekster, 

bilder, power point og fi lmer.

Stuen Vestøl. Tittel «Til hele 

jorden», utgitt av NMS U, 2008.

Mål: 

Å utvikle en lederpakke på CD 

som kan være en ressurs for 

hovedleder på 5. klasseleir. 

Utvikle informasjonsmateriell til 

menigheter og foresatte.

Prosjektbeskrivelse: 

av en weekend på et leirsted 

e. l. for menigheter som har 

mindre enn 20 barn i 5. klasse

sammen – etter antall barn  

i aldersgruppen

og undervisning om NT 

og misjon, aktiviteter og 

opplegg for leiren. Menig-

hetene stiller med voksen-

leder og ungdomsledere

gjennom menighetene i for-

bindelse med utdeling av NT

Erfaringer:

5. klasseleir er kjempekjekt. 

Lurt å ha noe skriftlig som 

presenterer konseptet slik 

at ansatte, menighetsråd 

og organisasjon har samme 

forståelse. Det ligger til rette 

for å kunne brukes om igjen og 

samtidig forbedres fra år til år.

Produsert materiell etc.:

CD «5. klasse-leirkonsept» 

av Møyfrid Lunde kommer 

høsten 2008, komponentene 

legges ut på kirken.no.

Det Norske 
Misjonsselskap, 
Barne- og ungdomsorg. 
(NMS U)

Prosjekt: Til hele jorden

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-11 år

Det Norske 
Misjonsselskap, 
region Stavanger

Prosjekt: Leirkonsept 

for 5. klasse

Oppstart: 2005

Målgruppe: 5. klasse

Telefon: 51 51 61 49

E-post: nmsu@nms.no

Web: nmsu.no

Telefon: 51 51 62 81

E-post: mlu@nms.no

Web: nmsu.no/stavanger
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Mål: 

Lage en ressursbank for tilret-

telegging av leir der det blant 

deltakerne er barn og unge 

med ulike funksjonshemninger.

Prosjektbeskrivelse: 

funksjonshemninger fra 

kommune/fritidssektor

funksjonshemmedes særlige 

behov i forhold til livstolking 

og livsmestring

til hjelp for ledere på leir der 

det er funksjonshemmede

og uteaktiviteter som passer 

for barn og unge med ulike 

funksjonshemninger

Erfaringer:

Alle er enkeltindivider og må 

tilrettelegges for med tanke 

på det. Når vi tilrettelegger 

for noen som har funksjons-

hemninger, gjør det som regel 

leiren bedre for alle. Vi har lagt 

inn eksempler på aktiviteter 

som passer for mange.

Produsert materiell etc.:

Ressurser på Internett, brosjyre 

for ledere.

Mål: 

Ivaretakelse av barnas 

åndelige behov gjennom 

undervisning, forkynnelse og 

sjelesorg.

Prosjektbeskrivelse: 

Arrangere årlige juniorleire. 

Døve barn skal få en bekref-

telse på egen identitet som døv 

gjennom samvær og å møte 

andre døve.

Erfaringer:

Det har vist seg langt van-

skeligere enn man trodde på 

forhånd å få kontakt med mål-

gruppen. 

Vi slet med å få tak i adresser 

til familier med barn i mål-

gruppen i østlandsområdet. 

Brosjyren som ble lagd, ble 

sendt til skoler og enkeltper-

soner. Likevel var det ikke fl ere 

enn to påmeldte sommeren 

2005. 

Det vi har lært er at det er 

andre mekanismer man må 

ta hensyn til i forhold til tegn-

språk, kommunikasjon etc. 

enn når man arbeider med 

hørende.

Det Norske 
Misjonsselskap, 
region Stavanger

Prosjekt: Tilpassing 

av leir til fysisk 

funksjonshemmede

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år

Det Norske 
Misjonsselskap, 
region TeVeBu

Prosjekt: Juniorleir for 

døve

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-12 år

Telefon: 51 51 62 81

E-post: mlu@nms.no

Web: nmsu.no/stavanger 

Telefon: 32 83 38 05

E-post: lrm@nms.no

Web: nms.no
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Mål: 

Å gi et faglig begrunnet bidrag 

med utgangspunkt i ur- og 

oldkirkens trosformidling, samt 

refl ektere over relevansen av 

dette i det historiske mate-

rialet. 

Prosjektbeskrivelse: 

De første menigheter var 

sosiale og religiøse fellesskap 

der formidling av fortellinger, 

ritualer o.a. var svært viktig. 

Men hvor var barna i dette? Vi 

undersøker det som faktisk står 

i kildene om hvorledes barn 

fi kk opplæring i tro gjennom 

antikke kilder. Prosjektet tar for 

seg kilder fram til 400 e.Kr., og 

refl ekterer så hermeneutisk og 

pedagogisk over disse. Hva 

lærte de kristne sine barn, 

hvem underviste, og hvordan 

motiverte man denne aktivi-

teten?

Erfaringer:

Det vil være til nytte å se 

hvordan vårt materiale viser 

at trosformidling like mye var 

en dannelsesprosess, som 

formidling av kunnskap. Mate-

rialet reiser også viktige her-

meneutiske spørsmål, som: 

Er det mulig å oppdra til tro? 

Produsert materiell etc.:

Det vil komme en bok. 

Mål: 

Å utgi ei fagleg ressurs-

handbok om konfi rmasjons-

fasen og oppfølginga av 

denne, og gjennom dette 

knytta saman ei teologisk 

grunntenking om ungdoms-

arbeid i ein norsk og luthersk 

kontekst.

Prosjektbeskriving: 

Bidra til tenkning og metodeut-

vikling for konfi rmasjonsfasen 

og oppfølginga av denne. 

Handboka er bygt opp i tre 

delar: 1 (Kan tru praktiserast?) 

og i del 3 (Kvifor skal kyrkja 

driva ungdomsarbeid?) utvi-

klast ein teologi for kristent 

ungdomsarbeid. I del 2 (Korleis 

kan tru praktiserast?) introdu-

serer denne grunntenkinga 

presentasjonar og refl eksjonar 

omkring over 30 ulike praksisar 

som brukast i ulike kristne ung-

domsarbeid i Noreg.

Røynsler:

Ei brei involvering av ulike 

erfaringar har vore særs viktig. 

Ungdomsleiarar med ulik bak-

grunn og profi l har fått dela av 

sine erfaringar og refl eksjonar 

innanfor ei felles ramme.

Produsert materiell etc.:

Boka «Kan tru praktiserast. 

Teologi for kristent ungdoms-

arbeid» av Bård Eirik Hallesby 

Norheim, utgitt på Tapir akade-

miske forlag, 2008.

Det teologiske 
Menighetsfakultet

Prosjekt: «Når jeg så skal 

ut i verden...»

Oppstart: 2007

Målgruppe: Studenter, 

lærere, undervisere 

(20++)

Det teologiske 
Menighetsfakultet

Prosjekt: Kan tru 

praktiserast? Teologi for 

kristent ungdomsarbeid

Oppstart: 2007

Målgruppe: 14-19 år og 

ungdomsleiarar

Telefon: 22 59 05 37

E-post: karl.o.sandnes@mf.no

Web: mf.no

Telefon: 22 59 05 02

E-post: bard.e.h.norheim@mf.no

Web: mf.no
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Mål: 

ungdommer har som frivillige 

medarbeidere/ledere i et kir-

kelig ungdomsarbeid

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektgruppen, som består 

av representanter fra menig-

heter i Oslo og omegn, 

sammen med MF, har ansvaret 

for prosjektet. Prosjektet består 

av følgende: Fagsamlinger, 

nettverksgrupper og arbeid 

med å samle erfaringer og 

teori i tekst. Arrangere kon-

feransen «Brant ikke våre 

hjerter...» En fagkonferanse 

om ungdom, kultur og tro.

Utarbeide og gjennomføre en 

mindre empirisk studie. Denne 

vil bli publisert gjennom ulike 

relevante kanaler.

Erfaringer:

Nyttig og utviklende å jobbe 

med praksis-teori-praksis- 

modellen, der menigheter 

og utdanningsinstitusjoner 

samarbeider. Systematisering, 

analyse og forslag til praksis-

feltet vil bli kommunisert og 

publisert.

Produsert materiell etc.:

Kommer som kapittel i boken 

til Bård Erik Hallesby Norheim 

og artikkel i Halvårsskrift for 

praktisk teologi våren 2009.

Mål: 

Prosjektet vil høyne bevisst-

heten om de muligheter som 

ligger for trosopplæring i 

menighetens kontakt med 

dåpsfamilien i perioden fra 

barnet er født til barnet er døpt.

Prosjektbeskrivelse: 

Utarbeidelse av seks artikler 

som fra forskjellige synsvinkler 

belyser de spesielle utfor-

dringer menighetens møte 

med dåpsfamiliene represen-

terer. Artiklene vil ha både 

teoretiske, prinsipielle og prak-

tiske elementer. Artiklene tar 

utgangspunkt i de tre fasene 

mottakelse, forberedelse og 

hendelse, og skal være korte 

nok til at de kan brukes til 

studiesamvær med samtale-

opplegg i menighetsstaber.

Erfaringer:

Erfaringen så langt er at det 

fi nnes mye godt dåpsarbeid. 

Samtidig er det behov for 

lokalmenigheter å refl ektere 

over holdninger og praksis i 

dåpsarbeidet, ikke minst ved 

semesterplanlegging og ved 

førstekontakten med dåpsfa-

miliene.

Produsert materiell etc.:

Artikkelhefte kommer i 2008.

Det teologiske 
Menighetsfakultet

Prosjekt: Frivillige 

medarbeidere i 

ungdomsarbeid

Oppstart: 2007

Målgruppe: Menigheter, 

prosjektledere og 

bidragsytere til fagplan

Det teologiske 
Menighetsfakultet

Prosjekt: Med et nyfødt 

barn i våre hender

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0 år

Telefon: 22 59 05 00

E-post: astrid.sandsmark@mf.no

Web: mf.no

Telefon: 22 59 06 28

E-post: sjur.isaksen@mf.no

Web: mf.no
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Mål: 

Å bidra til et praksisforankret 

teorifundament for kirkens tros-

opplæring, der barneteologi 

og kirken som en lærende 

organisasjon danner basis.

Prosjektbeskrivelse: 

Et treårig teoriutviklingsprosjekt 

i samvirke mellom menig-

hetspedagogisk fagansatt 

ved MF og Lommedalen og 

Holmlia forsøksmenigheter. 

Menighetene har mange like 

trekk og er tydelig forskjellig 

når det gjelder grad av fl er-

religiøs kontekst. Arbeidet 

for 6- og 11-13-åringene og 

helhetsplanen er brukt til å 

drøfte praksis i forhold til teori. 

Kollokviesamtaler, gjensidige 

feltbesøk og framlegg, faglig 

lesing og utprøving av teori har 

foregått.

Erfaringer:

Alle didaktiske valg en gjør i 

undervisningen er bestemt 

av helhetssynet en bygger 

på, refl eksjon omkring teori-

grunnlaget gjør derfor utslag 

i praksis. Språkliggjøring av 

dette, samt påfyll av erfaring 

fra andre gjennom teori, fører 

til endring.

Produsert materiell etc.:

Faglig artikkel.

Mål:

Å videreutvikle en barneteo-

logisk refl eksjon og metoder 

som kan gi barn reell med-

virkning i deres egen trosopp-

læring

Prosjektbeskrivelse:

1 Feltarbeid. Elisabeth Tveito 

Johnsen har vært ober-

vatør på trosopplæring for 

småskolebarn i to prosjekt-

menigheter for å fi nne ut 

hvordan barn og voksne 

kommuniserer om kristen tro 

og tradisjon i en trosopplæ-

ringskontekst. 

2 Arrangere etterutdannings-

kurset «Barnet i teologien 

– teologien i barnet» som vil 

belyse hva kristen tro og tra

disjon formidler om barn, og 

hvordan barn kan bidra inn 

i teologien, gudstjenesten 

og trosopplæringen, samt 

arrangere et forskerseminar.

Erfaringer:

Det er veldig konstruktivt å 

kombinere teoretiske refl ek-

sjoner om barnet som subjekt 

i trosoppplæringen med kvali-

tative studier av barn som del-

takere på trosopplæring. 

Produsert materiell etc.:

«Barneteologi og kirkens 

ritualer. Perspektiver på tros-

opplæring, barn og konfi r-

manter» av Elisabeth Tveito 

(red.), Det praktisk-teologiske 

seminars skriftserie nr 14, 2007.

Det teologiske 
Menighetsfakultet

Prosjekt: Kirken som 

lærende fellesskap

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Det praktisk-
teologiske seminar 
ved teologisk fakultet

Prosjekt: Barnet som 

teolog

Oppstart: 2007

Målgruppe: Ansatte 

ved teologiske 

utdanningsinstitusjoner, 

kirkelig ansatte og 

frivillige

Telefon: 22 59 05 07

E-post: heid.leganger-krogstad@

mf.no

Web: mf.no

Telefon: 22 85 03 10

E-post: praktikum@teologi.uio.no
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Mål: 

Prosjektet har en dobbel 

målsetting: a) arbeid med 

fagutvikling, b) formidling av 

fagutviklingen til lokalmenig-

heter gjennom to tredagers 

etterutdanningskurs.

Prosjektbeskrivelse: 

Etterutdanningskurset våren 

2006 hadde tittelen «Hva er da 

et barn?» Om trosopplæring 

forelesninger og verksteder 

ble spørsmål vedrørende barn 

som subjekter i kirkelig opp-

læring debattert. Kurset høsten 

2006 hadde tittelen «Hva er da 

en konfi rmant? Perspektiver på 

ungdomskultur og kirke». Der 

ble problemstillinger knyttet 

til konfi rmanter, modernitet og 

kirke drøftet.

Erfaringer:

Kirkelig ansatte har et stort 

ønske om å videreutvikle sin 

teologiske og pedagogiske 

tenkning om sin praksis med 

barn og ungdom. Det er spen-

nende med kurs der deltakerne 

kommer fra mange ulike profe-

sjoner og kirkelige bakgrunner.

Produsert materiell etc.: 

«Barneteologi og kirkens 

ritualer. Perspektiver på tros-

opplæring, barn og konfi r-

manter» av Elisabeth Tveito 

Johnsen (red.), utgitt i Det 

praktisk-teologiske seminars 

skriftserie nr. 14, 2007.

Mål: 

Forene innsikt fra fl ere tilnær-

minger til trosopplæring, med 

særlig fokus på barns spiritua-

litet og barneteologi, og slik 

bidra til å utvikle forståelsen 

av og refl eksjonen over barnet 

som religiøst subjekt i trosopp-

læringen. 

Prosjektbeskrivelse: 

Arrangere et symposium av 

fagfolk. Produksjon av bok. 

Konferanse som arrangeres i 

november 2008.

Erfaringer:

Vi har fått større oversikt over 

hvem som arbeider med 

temaet, og slik utvidet tilfanget 

av relevant faglig refl eksjon. 

Dette har igjen ført til nett-

verksarbeid som får uttrykk i 

konferanser og faglig arbeid 

ved fl ere institusjoner og 

overfor menigheter. 

Produsert materiell etc.:

«Vi er våre barns åndelige 

søsken. Religionspedagogiske 

refl eksjoner over trosopp-

læring», IKO-forlaget 2008. For-

fattere er Sturla Sagberg (red.), 

Ramsfjell, Elisabeth Tveito 

Johnsen, Tormod Sikkeland, 

Odd Ketil Sæbø, Rune Øystese, 

Vigdis Aanderaa Aakre, Sturla 

Stålsett.

Det praktisk-
teologiske seminar

Prosjekt: Barneteologi og 

kirkens ritualer

Oppstart: 2005

Målgruppe: Ansatte 

ved teologiske 

utdanningsinstitusjoner 

og kirkelig ansatte

Dronning Mauds 
Minne Høgskole 
for førskolelærer-
utdanning (DMMH)

Prosjekt: Barns 

spiritualitet og 

barneteologi

Oppstart: 2007

Målgruppe:

Menighetsansatte og 

fagfolk

Telefon: 22 85 03 30

E-post: praktikum@teologi.uio.no

Web: tf.uio.no/praktikum

Telefon: 73 80 52 93

E-post: ssag@dmmh.no

Web: dmmh.no

Elisabeth Tveito
Johnsen (red.)

barneteologi
og kirkens
ritualer
Perspektiver på 
trosopplæring, barn 
og konfirmanter

Det praktisk-teologiske 
seminars skriftserie
14

B
arneteologi og kirkens ritualer  Elisabeth Tveito Johnsen

(red.)
PTS
S
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Mål:

Å se hvordan man kan legge til 

rette for små menneskers møte 

med kirkerommet og gudstje-

nesten på en ny måte.

Prosjektbeskrivelse:

Et praktisk kunstnerisk prosjekt 

med utgangspunkt der en tar 

sikte på å se om en gjennom 

barns eget møte med kirke-

rommet, bruk av lek, drama 

og teater kan utvikle små 

forestillinger, ritualer, liturgi el.l. 

som kan brukes i kirkens eget 

arbeid med barn i liturgi og 

gudstjenestelig sammenheng. 

Erfaringer:

Det ligger store muligheter i å 

arbeide med barns lek med 

tanke på å utvikle elementer til 

bruk i en gudstjeneste for små 

mennesker. 

Samarbeid med kunstnere og 

større barn fi kk avgjørende 

betydning for å kunne gjen-

nomføre arrangement for barn 

i alderen 0-3 år.

Enkeltbarns inntak av en form 

for hellighet gjorde sterkt inn-

trykk. De små menneskenes 

evne til å ivareta hverandre og 

seg selv gav inspirasjon og løft 

til videre tenkning.

Produsert materiell etc.: 

Kurset «Liturgi på barns pre-

misser. Kunsten å være kirke 

også for små mennesker» 

Mål:

Å kartlegge hvordan tros- og 

dåpsopplæring best kan tilret-

telegges for døve/hørsels-

hemmede barn og unge og 

å utarbeide en egen Plan for 

trosopplæring for disse.

Prosjektbeskrivelse:

KIFO har i 2008 gjennomført 

en intervju-undersøkelse 

blant foreldre med døve/hør-

selshemmede barn og med 

døv ungdom i aldersgruppen 

17-29 år. Prosjektgruppen 

har innhentet rapporter om 

trosopplæringstilbud i Døves 

menigheter og fra trosopplæ-

ringsprosjekt.  Det utarbeides 

nå en «Plan for tros- og dåps-

opplæring for døve/ hørsels-

hemmede barn og unge» som 

sendes ut på høring i Døves 

menigheter og Døvekirkenes 

fellesråd.

Erfaringer:

Foreldre til døve/hørsels-

hemmede barn og døve ung-

dommer ønsker et mer tilret-

telagt trosopplæringstilbud 

språklig, geografi sk og mate-

riellmessig. Det døvekirkelige 

arbeid må gis økonomiske 

ressurser til et slikt tilbud.

Produsert materiell etc.:

KIFO – undersøkelse. 

Dronning Mauds 
Minne Høgskole 
for førskolelærer-
utdanning

Prosjekt: Kunsten å 

være kirke – også for små 

mennesker

Oppstart: 2006

Målgruppe: Barn i 

menigheten/kirken

Døveprostiet

Prosjekt: Plan for 

trosopplæring for døve/

hørselshemmede barn 

og unge

Oppstart: 2007

Målgruppe: Dnk – 

Døveprostiet – Det 

døvekirkelige arbeid

Telefon: 73 80 52 00

Web: dmmh.no

Telefon: 928 31 358

E-post: terje.j.johnsen@

dovekirken.no

Web: dovekirken.no/oslo
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Mål: 

Utvikle et spennende og visuelt 

opplegg for døve og hørsels-

hemmede barn. Utarbeide 

et ressurshefte og en DVD på 

tegnspråk.

Prosjektbeskrivelse: 

Skattejakten – et 3-årig pro-

sjekt med forsøksgrupper i 

Stavanger og Kristiansand. I 

Stavanger ble det gjennomført 

24 samlinger, i Kristiansand 

seks samlinger. Oppslutningen 

har vært god, ca. 90 prosent i 

Stavanger og ca. 50 prosent i 

Kristiansand. Skattejakten som 

metode har fungert veldig bra. 

Opplegget er visuelt, og barna 

har opplevd det som spen-

nende å være med. Skattkista, 

bibelfortellingene og ulike 

aktiviteter har stått sentralt i 

Skattejakten.

Erfaringer:

Utfordrende å skape tilbud til 

døve og hørselshemmede som 

bor spredt. Krever ekstra res-

surser.

Produsert materiell etc.:

Boka «Skattejakten – Et bibel-

opplegg for barn i alderen 9-12 

utgitt av Bibelselskapet, 2008.

Mål: 

Vi vil bevisstgjøre ungdom i 

møte med mediene. Vi vil også 

bevisstgjøre mediene i deres 

møte med ungdom.

Prosjektbeskrivelse: 

Erfaringene fra det første 

prosjektet rettet mot jenter, 

førte til at det året etter ble gitt 

støtte til et tilsvarende prosjekt 

for gutter. Det er utviklet et to 

timers medieforedrag for 

konfi rmantgrupper i Den 

norske kirke. Fagdag om 

ungdom og medier for ung-

domsledere. Bygge foredrags-

nettverk i Norge.

Erfaringer:

Vi har opparbeidet en kompe-

tanse på ungdom og medier 

som kan komme andre til 

nytte gjennom bl.a. seminarer, 

nettsiden vår www.ungdomog-

medier.no og fagdagene.

Produsert materiell etc.:

Medieseminar for ungdom, og 

www.ungdomogmedier.no, 

laget av Familie & Medier.

Forbilder og Speilbilder, 

Maskulint medieseminar 

(mms), Familie & Medier 2006.

Døveprostiet 
– Døves menighet 
Stavanger

Prosjekt: Skattejakten – 

et bibelopplegg for barn i 

alderen 9-12 år

Oppstart: 2005

Målgruppe: 9-12 år

Familie & Medier 
– Kristent 
medieforum

Prosjekt: Forbilder og 

speilbilder – et prosjekt 

om jenter, medier og tro.

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-16 år

Prosjekt: Gutter og 

medier – Maskulint 

medieseminar

Oppstart: 2006

Målgruppe: 13-16 år 

Telefon: 51 53 05 49

E-post: gunn.heidi.dybdahl@

dovekirken.no

Web: dovekirken.no/stavanger

Telefon: 56 31 40 54

E-post: andreas@fom.no

Web: ungdomogmedier.no

Gunn Heidi Dybdahl

Et bibelopplegg for barn i alderen 9-12 år
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Mål: 

Tilby barn og unge som trenger 

tilrettelagte aktiviteter, et 

kristent fritidstilbud.

Prosjektbeskrivelse: 

ALFSAM skal være et møtested 

der alle barn og unge er 

likeverdige. Et sted der tra-

disjonelle skillelinjer mellom 

funksjonsfriske og funksjons-

hemmede viskes ut gjennom 

tilrettelagte aktiviteter. Et sted 

man er der det forkynnes, men 

ikke bare med ord! En klubb 

som kan være et utgangspunkt 

for å integreres i den lokale 

menigheten.

Erfaringer:

Vi fyller et udekket behov. Unge 

har behov for å møtes uten å 

måtte prestere for å bli godtatt.

Kristne organisasjoner har 

ulike kulturer som legger ulikt 

innhold i kristne begreper. En 

utfordring for samarbeid.

Det er vanskelig å fi nne fri-

villige.

Mål: 

Følge opp større bredde av 

konfi rmantene ved hjelp av 

leirskolepedagogikk. Skape 

engasjement for vern av ska-

perverket og gi konfi rmanter 

og ungdom en opplevelse 

av tro. Ved mestringsopp-

levelser skapes rom for at 

ungdommene selv kan stille 

spørsmålene.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi ønsker å bygge opp et 

gjennomarbeidet og helhetlig 

opplegg som egner seg for 

konfi rmantweekender/-leirer, 

og et helhetlig tilbud året 

igjennom = naturkonfi rmanter.

Vi vil utnytte de naturlige res-

sursene som ligger i nærom-

rådet på Mesnali. Kvalifi sert 

personell vil stilles til dispo-

sisjon til menighetene.

Prosjektet vil bidra til leder-

trening av ungdom i bispe-

dømmet. 

Erfaringer:

Teltturer, ro og seilturer, 

kanoturer, klatring og andre 

aktiviteter har gitt oss en egen 

mulighet til å gi konfi rmantene 

en opplevelse av tro, åpenhet 

og undring omkring Skaperen 

og det skapte.

Grimstad fellesråd

Prosjekt: ALFSAM

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-18 år

Det Norske 
Misjonsselskap og 
Hamar bispedømme

Prosjekt: Trosopplæring 

i naturen

Oppstart: 2005

Målgruppe: 13-18 år

Telefon: 37 09 01 25

E-post: diakon@grimstad.

kirken.no

Web: grimstad.kirken.no

Telefon: 62 35 93 30

E-post: gunnhild@mesnali.no

Web: mesnali.no
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Mål: 

Skape gode aktiviteter som kan 

være med og styrke trosopp-

læringsarbeidet i menigheter 

og organisasjoner. Å samle 

aktivitetene i et hefte som 

gjøres tilgjengelig via Internett.

Prosjektbeskrivelse: 

Det er blitt utarbeidet hob-

byaktiviteter tilpasset kirkens 

høytider, symboler og de mest 

sentrale bibelhistoriene, til bruk 

i arbeid blant barn og unge i 

alderen 4-14 år. Aktivitetene er 

delt inn i grupper rettet inn mot 

barn aktuelle for menigheters 

4- og 6-årsopplegg, samt 

juniorkonfi rmanter rundt 6. 

klasse. Aktivitetene er samlet 

i et 70 siders hefte som er lagt 

ut i pdf-format, bl.a. i ressurs-

banken til Størst av alt. Infor-

masjon om heftet er formidlet 

til alle menigheter.

Erfaringer:

Det er et tydelig behov for 

denne typen ressursma-

teriell. Heftet er blitt brukt 

aktivt direkte i gudstjenester, i 

barnegrupper, på skolen og i 

barnehager. 

Produsert materiell etc.:

Heftet «Trosopplæring gjennom 

fi ngrene» i pdf-format til gratis 

nedlasting, laget av Mali 

Smemo Hjemdal, hobbyassis-

tenten.no 2007.

Mål: 

Å inspirere, dele erfaringer og 

gi kunnskap om sentrale per-

spektiver i trosopplæringsar-

beidet: Barn – urfolk – distrikt.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet ga fornyet inspi-

rasjon og kunnskap til medar-

beidere i kirken ved å fokusere 

på noen viktige perpektiver 

i trosopplæringsarbeidet. I 

praktisk kirkelig årbok 2006 

utgitt av Kirkelig Utdannings-

senter i nord, er artikler og 

erfaringer fra den interna-

sjonale konferansen samlet.

Erfaringer:

Perspektivene er aktuelle for 

lokalmenighetene: «Barndom 

i forandring – en utfordring for 

kirken. Trosopplæring i urfolks-

perspektiv, og det fortapte 

paradiset? Barn og ungdom i 

distriktet.» Det er viktig at det 

lokale trosopplæringsarbeidet 

blir best mulig lokalt tilpasset 

og forankret.

Produsert materiell etc.:

Praktisk kirkelig årbok 2006. 

Barn – urfolk – distrikt. Inter-

nasjonale og nordnorske 

perspektiver på trosopplæring, 

skrevet av Roald E. Kristiansen 

og Bernd Krupka, utgitt av Kir-

kelig Utdanningssenter i nord, 

2006.

hobbyassistenten.no

Prosjekt: Trosopplæring 

gjennom fi ngrene

Oppstart: 2006

Målgruppe: 4-14 år

Hålogaland 
bispedømme 200 
år i samarbeid 
med Institutt for 
religionsvitenskap, 
Universitetet i 
Tromsø og Kirkelig 
utdanningssenter i 
nord, Tromsø.

Prosjekt: Internasjonal 

konferanse om 

trosopplæring: Barn, 

urfolk, distrikt

Oppstart: 2004

Målgruppe:

Medarbeidere i kirken

Telefon: 456 61 675

E-post: post@hobbyassistenten.no

Web: hobbyassistenten.no

Telefon: 77 90 39 60

E-post: nord-haalogaland.bdr@

kirken.no

Web: kirken.no/nord-haalogaland
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Telefon: 22 59 53 00

E-post: jorun.weyde@iko.no

Web: iko-forlaget.no

Mål: 

Utvikle metodikk og materiell 

for en meningsfull konfi r-

manttid for ungdom med 

psykisk utviklingshemning.

Prosjektbeskrivelse:

En tverrfaglig prosjektgruppe 

har utviklet et opplegg som 

består av: 

Ferdige undervisningsopplegg 

for ti samvær konsentrert om 

kirkerom og bibelfortellinger. 

Tilhørende CD med kopie-

ringsoriginaler i farger. CD med 

80 bilder til ni bibelfortellinger 

og en fortelling om forholdet 

enkelte konfi rmant. 

Alle bispedømmer er tilbudt 

kurs for prester, kateketer, kan-

torer og andre. 

Erfaringer:

De som trenger tilrettelagte 

opplegg, og familiene deres, 

må bli møtt med trygghet, 

forutsigbarhet og respekt. 

Opplegget kan gjerne brukes 

i fellesundervisning med 

«vanlige» unge.

Produsert materiell etc.:

Se, smak og kjenn (hefte og 

CD), Levende bibelfortellinger 

(CD og bildekort). Forfatter: 

Rune Rasmussen, illustratør: 

Jens Flesjå, formgiver: Frode 

Isachsen. IKO-Forlaget AS, 

2007.

IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter, 
Kirkens Nødhjelp og 
Kirkerådet

Prosjekt:

Menighetspedagogisk 

utviklingsarbeid og 

internasjonal diakoni

Oppstartsår: 2003

Målgruppe: Ansatte og 

frivillige i kirken

IKO-forlaget AS

Prosjekt: Tilrettelagt 

konfi rmantundervisning

Oppstart: 2005

Målgruppe:

Konfi rmanter 14-15 år

Telefon: 22 59 53 00

E-post: iko@iko.no

Web: iko.no

Mål: 

Fornye og videreutvikle menig-

hetenes undervisningsarbeid.

Prosjektbeskrivelse:
Bidratt til utvikling og gjennom-

føring av innføringskurs for pro-

sjektmenigheter, til å utvikle 

mentortjeneste, foredrag og 

kurs om trosopplæringsrefor-

men. Hentet impulser fra søster-

kirker vedrørende menighets-

pedagogikk, liturgikk og hym-

nologi. Utviklet og holdt diverse

 temagudstjenester, gudstje-

nesteverksteder, foredrag om 

og samarbeidet om opplegg 

og gjennomføring av gudstje-

nester med barn og unge som 

medarbeidere/ministranter. 

Erfaringer: 
Det er gjort viktige erfaringer 

med å se trosopplæring i et 

større menighetspedagogisk 

perspektiv, spesielt i relasjon 

til gudstjenesteliv og interna-

sjonale impulser og diakoni. 

Produsert materiell etc.:

Syng håp – sanger og bønner 

fra den verdensvide kirke. 

Syng håp – CD og hefte med 

menighetspedagogiske 

opplegg i tilknytning til Syng 

håp bok og CD. Solidariske 

skritt – Pedagogiske bygge-

klosser med inspirasjon fra 

perverk og miljø, forbruk og 

rettferd i menigheten.
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Mål: 

Bygge bro mellom forskning 

om ungdom og religiøsitet, 

praktisk trosopplæringsarbeid 

og planutvikling.

Prosjektbeskrivelse: 

En vil ta utgangspunkt i studier 

av religiøsitet og gudstro hos 

unge mennesker og erfaringer 

med trosopplæring overfor ten-

åringer. En vil drøfte pedago-

giske utfordringer og stimulere 

til en pedagogisk tenkning, 

som kan føre til at kirken i 

større grad kan oppleves 

som relevant for ungdom. Det 

utvikles to typer dokumenter: 

et pedagogisk refl eksjonsnotat 

om trosopplæring for 13-18 år, 

og et grunnlagsdokument til 

bruk i det lokale planarbeidet 

for samme aldersgruppen.

Erfaringer:

Det er et håp at dokumentene 

kan bli distribuert til aktuelle 

ledere og være til nytte i videre 

refl eksjon og planarbeid.

Mål: 

gjennom medarbeideroppgaver 

i konfi rmantarbeidet og gi et 

verktøy som hjelper menig-

hetene til å rekruttere konfi r-

manter etter endt konfi rmanttid.

Prosjektbeskrivelse: 

Utprøving av erfaringer fra 

Isonen i Finland og tilsvarende 

erfaringer fra norske menig-

heter. Seks prøvemenigheter 

skal teste ut utarbeidede 

verktøy. Erfaringene skal samles 

i en sluttevaluering november 

2008. Da skal verktøyene 

bearbeides og samles, ut 

fra erfaringene som er gjort. 

Høsten 2008 starter arbeid med 

materiell for ledere og deltakere 

basert på prosjektet.

Erfaringer:

Å tenke bredt om bruk av unge 

medarbeidere viser seg å gi 

gode resultater. Dersom 15-18-

åringer skal bli med videre, er 

det helt avgjørende at de blir 

videreført når konfi rmanttiden 

er over.

Produsert materiell etc.:

«I sonen for dummies», DVD av 

Jorma Kokkonen, produsert i 

Finland på svensk, utgitt av Den 

evangelisk-lutherske kirken i 

Finland, 2006.

IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter

Prosjekt: Plattform for 

planutvikling – ungdom

Oppstart: 2007

Målgruppe: Ledere

IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter

Prosjekt: Unge 

medarbeidere i 

trosopplæringen

Oppstart: 2006

Målgruppe: 15-18 år 

Telefon: 22 59 53 00

E-post: iko@iko.no

Web: iko.no

Telefon: 22 59 53 00

E-post: geir.hegerstrom@oslo.

kirken.no

Web: iko.no
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Mål: 

Skape ein fagleg og praksis-

retta basis for digital trusopp-

læring.

Prosjektbeskriving: 

Ha spesiell fokus på konfi r-

mantens digitale trusuttrykk 

som bidrag i trusopplæringa. 

Produksjon av multimodale 

tekster står sentralt i undersø-

kinga. Djupintervju av konfi r-

mantar og trusopplærarar vil 

også danne eit viktig grunnlag 

for å svare på korleis ein digital 

trusopplæring er eigna som 

konfi rmasjonsundervisning. 

Heri ligg også utfordringa 

i å utvikle ein metodikk for 

interaktiv nettbruk. Hausten 

2008 vil vi gjennom djupin-

tervju trekke inn nokre aspekt 

ved tapsopplevingar som dei 

kan gje eit digitalt uttrykk for 

gjennom konfi rmasjonstida.

Røynsler:

Konfi rmantar jobber gjerne 

med multimodale tekster, men 

utvide dei tema som dei kan 

jobbe med, slik at dei kjenner 

at dei er mest mogleg rele-

vante overfor deira erfaring 

av ungdomslivet. Slik kan vi 

levandegjere konfi rmasjonsun-

dervisninga og vere «på nett» 

med dei.

Produsert materiell etc.:

Tre kortfi lmer for konfi r-

mantbruk.

Mål: 

At barn og unge blir kjent med 

Bibelen og dens fortellinger.

Prosjektbeskrivelse: 

Salomos Tempel er en nettside 

med bibelquiz, spill og infor-

masjon om Salomo-konkur-

ransen. Nettadressen er www.

salomostempel.no.

Erfaringer:

Vi engasjerte et fi rma til å lage 

nettsiden. Det tok mye lengre 

tid enn forventet. Det kan ha 

sammenheng med at vi valgte 

det billigste, og dermed også 

de med minst erfaring. 

Produsert materiell etc.:

Internettside.

Høgskulen i Volda 
Institutt for religion, 
livssyn og kyrkjefag

Prosjekt: Trusopplæring 

på digitale arenaer

Oppstart: 2007

Målgruppe: Ledere i 

konfi rmantarbeidet

Indremisjonsforbundets 
Barne- og ungdoms- 
avdeling (imF-UNG)

Prosjekt: Salomos Tempel

Oppstart: 2006

Målgruppe: 10-16 år

Telefon: 70 07 51 47

E-post: asbjorn.simonnes@

hivolda.no

Web: hivolda.no

Telefon: 56 31 42 40

E-post: k.foss@imf.no

Web: imf-ung.no
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Mål: 

Forbedre kvaliteten på tros-

opplæringen i Den norske kirke 

gjennom dialog med barn, 

unge og foreldre som tar del i 

trosopplæringen i menighetene.

Prosjektbeskrivelse: 

Kvalitetsverktøyet represen-

terer et forsøk på å ta i bruk 

systematisert tilbakemelding 

(brukerundersøkelser) på et kir-

kelig tjenestetilbud, kombinert 

med evaluering basert på de 

pedagogiske målsettinger i tro-

sopplæringsreformen. Målset-

tingen er at kvalitetstenkning 

og måltenkning implementeres 

i menighetenes trosopplæring.

Erfaringer:

Evalueringen viser at dette bør 

tilbys alle menigheter. Det er 

viktig å få til en bred forankring 

lokalt, samtidig med en tydelig 

måltenkning før man setter 

i gang med brukerundersø-

kelser og evalueringsarbeid.

Produsert materiell etc.:

Innføringskurs i Stadig bedre, 

publisert av KA i 2005. 

De ble tildelt et forprosjekt for 

å videreutvikle et menighets-

pedagogisk, brukerorientert 

og enkelt kvalitetsverktøy til 

bruk i menighetene.

Mål:

Alle barn og unge skal inklu-

deres, uavhengig av funk-

sjonsnivå og uten å måtte

«spesialbehandles».

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet skal utvikle et studie-

poengbasert kurs for kirkelige 

medarbeidere om utforming 

av produkter og omgivelser på 

en slik måte at de kan brukes 

av alle mennesker, i så stor 

utstrekning som mulig, uten 

behov for tilpassing og en spe-

siell utforming. Tilgjengelig-

gjøring baserer seg på verdier 

om likeverd. I kirkelig kontekst 

forsterkes dette av teologiske 

forestillinger om mennesket, 

og derfor er det spesielt spen-

nende for Kirken å være i første 

linje med denne nye tanke-

gangen. Prosjektet består av: 

1. Kartlegging 2. Materiell-

utvikling 3. Kursutvikling og 

gjennomføring av pilotkurs.

Erfaringer:

Det er vanskelig å formidle 

hvorfor man skal planlegge 

bedre for å inkludere fl est 

mulig i stedet for å tilby tilret-

telagte tilbud. Det krever mer 

omstilling og endringer enn vi 

var forbredt på.

Produsert materiell etc.:

Ressurshefte under utarbei-

delse.

KA – Kirkelig 
arbeidsgiver- 
og interesse-
organisasjon

Prosjekt: Stadig bedre 

– kvalitet i kirkens 

trosopplæring

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

KA – Kirkelig 
arbeidsgiver- 
og interesse-
organisasjon og 
Det teologiske 
fakultet UiO

Prosjekt: Universell 

tilrettelegging av kirkens 

trosopplæring

Oppstart:  2007

Målgruppe:  0-18 år

Telefon: 23 08 14 09

E-post: linn.maria.kierulf@ka.no

Web: ka.no/stadigbedre

Telefon: 22 85 03 67

E-post: brynjulv.norheim@teologi.

uio.no

Web: tf.uio.no/aks/prosjekter/

universelltrosopplaering
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Mål: 

beidere konkret, individuell 

veiledning i møte med barn 

med redusert synsevne, som 

ivaretar deltakelse og bidrag i 

fellesskapet.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet gir hjelp til individuell 

tilrettelegging gjennom en 

individuell plan som beskriver 

barnets muligheter og ønsker. 

Planleggingen skjer i barnets 

perspektiv, og sikrer at barnets 

behov står i sentrum. Planen 

bør romme gjensidige mulig-

heter og begrensninger for å 

sikre en realistisk prosess.

For å lykkes med tilrettelegging, 

er det viktig at menigheten 

har en gjennomtenkt strategi i 

møte med den synshemmede.

Erfaringer:

Det fi nnes ingen offentlig 

oversikt over hvilke av de 

døpte barna som er funksjons-

hemmet eller synshemmet. 

Menigheten må drive en 

selvstendig og oppsøkende 

virksomhet dersom man skal 

lykkes i å nå fram til denne 

skjulte gruppen.

Produsert materiell etc.:

meg», utgitt av KABB 2007.

Mål:

KABB – Kristent Arbeid Blant 

Blinde og svaksynte ønsker å 

informere menighetene om 

de mange mulighetene som 

fi nnes av tilrettelagte hjelpe-

midler og gi konkret hjelp når 

behovet oppstår.

Prosjektbeskrivelse: 

KABB har utstyr og kompe-

tanse på hvordan materiell i 

ordinær skrift kan omformes 

til lyd, punktskrift og storskrift. 

Prosjektet gir trygghet rundt 

praktisk tilrettelegging og 

innsikt i lydbøker, tilrettelagt 

materiell, bibliotek, storskrift, 

punktskrift og data. Det gir 

hjelp til å gjennomtenke nyttige 

spørsmål når menigheten 

ønsker å skape trygge rammer 

for den synshemmede og 

samtidig synliggjøre mulig-

heter og gi hjelp til nytenkning 

rundt ulike «hindringer». KABB 

har utviklet en ressursperm til 

prosjektet.

Erfaringer:

Veldig mange av spørsmålene 

som knytter seg til menighetens 

tilrettelegging for barn og unge 

med synshemming, er også 

gyldige for synshemmede som 

befi nner seg i en annen alders-

gruppe. Erfaringen har i mange 

tilfeller overføringsverdi til 

voksne med et tilrettelagt behov.

Produsert materiell etc.:

Ulike bøker og rapporter.

KABB – Kristent 
Arbeid Blant Blinde 
og Svaksynte

Prosjekt: De usynlige i 

kirken

Oppstart: 2007

Målgruppe: 8-15 år

KABB – Kristent 
Arbeid Blant Blinde 
og Svaksynte

Prosjekt:

Trosopplæringsmateriell 

for synshemmede

Bispedømme: Oslo

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 69 81 69 81

E-post: kabb@kabb.no

Web: kabb.no

Telefon:  69 81 69 81

E-post: kabb@kabb.no

Web: kabb.no
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Mål: 

Skape bevissthet og kom-

petanse i bruk av kunst og 

kunstuttrykk i formidling og 

spiritualitet. Utnytte allerede 

eksisterende metoder på en 

mer refl ektert måte. 

Prosjektbeskrivelse: 

Hovedarbeidet har vært å 

oversette en metode fra 

«Buildabridge» i Philadelphia 

for bruk og bevisst tenkning 

omkring kunst som middel til 

utvikling, forandring og enga-

sjement.

Dernest å holde kurs i alle 

bispedømmer for ansatte, fri-

villige og kunstnere.

Holde en nasjonal konferanse 

med fokus på samme tema.

Legge grunnlag for et nettverk 

av kunstnere, kirkelige ansatte 

som arbeider videre med 

spørsmål knyttet til tema. Eta-

blere et nettsted med linker og 

ressurser.

Erfaringer:

Mye kan overføres til andre 

opplevelsesbaserte opplegg. 

Kunstnere hører med glede 

om dette, og ser at dette kan 

være en vei inn til nærmere 

samarbeid og bruk av deres 

ressurser i en kirkelig sam-

menheng.

Produsert materiell etc.:

Nettside, hvor det legges ut 

materiell og refl eksjon er under 

utarbeidelse. 

Mål:

Hjelpe menigheter til å bli 

bedre på integrering gjennom 

et pedagogisk undervisnings-

opplegg for konfi rmanter. 

Arrangere gjestebud for inn-

vandrere.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi har utarbeidet et metodisk 

opplegg for konfi rmantunder-

visning der høydepunktet er 

et gjestebud for innvandrere i 

bydelen. Konfi rmantene er selv 

aktivt med i planleggingen. 

Undervisningsopplegget 

fokuserer på dialog og hold-

ningsskapende arbeid, og vårt 

kristne ansvar i møte med den 

fremmede er sentralt. Pro-

sjektet skal gjøre menigheter 

bedre på integrering ved å 

fokusere på holdningsendring 

blant menighetens ung-

dommer.

Erfaringer:

Konfi rmantenes engasjement 

er ofte smittende. De ble svært 

engasjerte for fl erkulturelt fel-

lesskap. KIAs undervisnings-

opplegg vil kunne brukes av 

alle menigheter.

Produsert materiell etc.:

CD med Christina Swan Milsom 

med tittelen «Det store gjes-

tebudet – jeg var fremmed og 

dere tok imot meg». Produsert 

av KIA Rogaland, 2008.

Kateketforeningen

Prosjekt: Take it to the 

street

Oppstart: 2006

Målgruppe:

Undervisningspersonell, 

kunstnere, frivillige

KIA Rogaland

Prosjekt: Det store 

gjestebudet – jeg var 

fremmed og dere tok 

imot meg

Oppstart: 2006

Målgruppe: 14-15 år 

Telefon: 952 49 934

E-post: harald@kateket.no

Web: kateket.no, thinplaces.no 

Telefon: 51 90 54 26

E-post: kia@kianorge.no

Web: kianorge.no/ungdom
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Mål: 

Øke de lokale hovedaktørenes 

kompetanse i å refl ektere over 

hva det vil si å være kirke. Kir-

keforståelsens betydning for 

reformarbeidet på lokalplan.

Prosjektbeskrivelse: 

Selve prosjektet har vært 

todelt: 1) Teoretisk tilnærming i 

form av analyse av reformens 

grunnlagsdokumenter og 2) 

arbeid i nettverksgrupper med 

deltakelse på avsluttende 

konferanse (Kompetansenett-

verkskonferansen våren 2008). 

Utarbeidelsen av studiedo-

kumentet «Trosopplæring – i 

hvilken kirke?» inngikk som en 

stor del av prosjektet. Dette 

er først og fremst ment som 

et ressurshefte for staber og 

menighetsråd på lokalplan.

Erfaringer:

Reformen aktualiserer og 

er samtidig en katalysator 

for tenkning om hva kirken 

er, hvem den er kirke for og 

hvilken måte den skal være 

det på. Det må arbeides for 

å fremme en åpen samtale i 

menighetene, slik at ikke utfor-

dringer blir til problemer.

Produsert materiell etc.:

Trosopplæring – i hvilken kirke? 

Turid Skorpe Lannem (red.) 

KIFO, 2008.

KIFO – Stiftelsen 
Kirkeforskning

Prosjekt:

Kirketenkningens 

betydning i arbeidet med 

trosopplæringsreformen 

på lokalplan

Oppstart: 2006

Målgruppe: Lokale 

menighetsråd og 

kirkestaber

Telefon: 23 33 47 20

E-post: kifo@kifo.no

Web: kifo.no

Mål: 

Forstå, kvalitetssikre og for-

bedre Den norske kirkes tilbud 

til konfi rmanter, slik at konfi r-

masjon er en god og lærerik 

opplevelse. 

Å fi nne ut om konfi rmanttil-

budet er effektivt i den forstand 

at ungdom blir møtt med sine 

behov og drar nytte av under-

visningen.

Prosjektbeskrivelse: 

kende spørreundersøkelse om 

konfi rmasjonsundervisning til 

ca. 2700 konfi rmanter, ca 180 

konfi rmantmedarbeidere og 

ca. 1800 konfi rmantforeldre.

Den er et samarbeid mellom 

KIFO, IKO og KUN og inngår i 

et internasjonalt samarbeid, 

der det gjennomføres paral-

lelle undersøkelser i Finland, 

Sverige, Danmark, Tyskland, 

Sveits og Østerrike.

Erfaringer:

Prosjektrapport vil foreligge 

høsten 2008. På bakgrunn av 

en del av datamaterialet kan 

en allerede se konturene av en 

del spennende funn.

Stiftelsen 
kirkeforskning 
(KIFO), Kirkelig 
utdanningssenter 
i nord, (KUN) og 
Institutt for kristen 
oppseding (IKO)

Prosjekt: Konfi rmasjon 

2008, landsdekkende 

spørreundersøkelse

Oppstart: 2007

Målgruppe: 14-15 år 

Telefon: 77 64 65 78

E-post: bernd.krupka@kun.uit.no

Web: uit.no/kun
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Mål: 

erfaring med religionsdialog, 

og mobilisere dem til handling 

sammen med annerledes-

troende ungdom i lokalmiljøet.

Prosjektbeskrivelse: 

dommene først foreta en vir-

tuell reise til fi re land hvor de 

møter ungdommer som driver 

religionsdialog i praksis på 

hjemstedet sitt, etterfulgt av 

øvelser knyttet til landene. Der-

etter skal ungdommene selv 

invitere annerledestroende 

ungdom til et møte, hvor de 

planlegger en felleshandling 

på bakgrunn av en verdi begge 

grupper kan stille seg bak. Til 

slutt gjennomføres felleshand-

lingen.

Erfaringer:

Verdien av å kunne ta i bruk 

egne ressurser i alle ledd av 

organisasjonen, dvs. bistands-

prosjekter, fagpersoner 

innenfor religionsdialog og et 

bredt nettverk gjennom menig-

hetene, for å nå fram til poten-

sielle brukere av materiellet.

Produsert materiell etc.:

Produksjon av dataprogram og 

nettsider er i gang.

Kirkens Nødhjelp

Prosjekt: Religionsdialog 

for ungdom – «Fra ord til 

handling»

Oppstart: 2007

Målgruppe: 15-18 år 

Telefon: 932 42 425

E-post: uas@nca.no

Web: kirkensnodhjelp.no

Mål:

engasjere tenåringer i drift 

til å bruke sine ressurser til 

å mestre utfordringer i hver-

dagen. Etablere møteplasser 

for foreldre som trenger hjelp 

til å mestre oppdragerrollen 

ved å motivere til delaktighet i 

ungdomsarbeidet.

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidet har utviklet seg til 

å være konsentrert om sam-

arbeid med det kommunale 

Bleikemyr Bydelshus og Skåre 

menighet.

Arbeidet med foreldre er tonet 

ned i forhold til arbeid med 

tenåringene. Ressursen har 

vært konsentrert om å bygge 

relasjoner til ungdommene 

i den «belastede» bydelen 

Bleikemyr. Samarbeidet har 

fortsatt etter at prosjektpe-

rioden er avsluttet.

Erfaringer:

Ungdommene må selv enga-

sjeres til ansvar, delta i styret, 

komme med forslag til akti-

viteter og gjennomføring av 

aktivitetene. Voksne bør være 

veiledere i tiltakene. Ung-

dommene trenger oppfølging 

i mindre grupper, eller indivi-

duelt med god tid til utvikling 

av tillit mellom voksenperson 

og ungdommen.

Kirkens Bymisjon 
Rogaland, 
bymisjonstiltak på 
Haugalandet

Prosjekt: Forebyggende 

Ressursteam-Åpent Hus

Oppstart: 2006

Målgruppe: Tenåringer 

og foreldre

Telefon: 52 71 22 52

E-post:  haugaland@bymisjon.net

Web: bymisjon.no/haugesund
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Mål: 

Å kvalitetssikre det tilbudet 

som gis til barn og unge 

gjennom trosopplæringsre-

formen med tanke på over-

grepsproblematikk.

Prosjektbeskrivelse: 

veiledning og samtaler ønsker 

vi å dyktiggjøre den enkelte 

ansatte til å kunne se og møte 

barn med krenkelses- og over-

grepserfaringer ved å gjen-

nomføre det følgende:

hefte for prosjektet

ningsforum

Erfaringer:

Den store betydningen av å 

være på tilbudssiden når det 

gjelder informasjon og kurs om 

vanskelig tematikk, som vold 

og overgrep. Få tar initiativ til 

kurs selv, men mange er inter-

essert når det tilbys.

Produsert materiell etc.:

Boka «Hva kan vi gjøre for 

barna? – Viktige perspektiver 

til kirkens trosopplæring» av 

Elisabeth Torp, m.fl .

Utgitt av Kirkens Ressurs-

senter mot vold og seksuelle 

overgrep, 2008.

Kirkens 
Ressurssenter mot 
vold og seksuelle 
overgrep

Prosjekt: Hva kan vi 

gjøre for barna? – Viktige 

perspektiver til kirkens 

trosopplæring

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 23 22 79 30

E-post: post@kirkens-

ressurssenter.no

Web: kirkens-ressurssenter.no

Mål: 

Utvikle tverrkirkelige dia-

konale tiltak for risikoutsatte 

småbarnsforeldre, heve deres 

foreldrekompetanse og styrke 

deres sosiale nettverk.

Prosjektbeskrivelse: 

KUP ønsker å knytte risiko-

utsatte småbarnsforeldre til 

gode, kristne sosiale nettverk, 

der de kan få støtte, hjelp 

og opplæring. Etter hvert vil 

de få tilbud om alfagrupper, 

søndagsskole for barna etc. 

Hver mandag samles nå ca. 

30 unge mødre med småbarn 

+ 15-20 frivillige medarbeidere 

fra ulike menigheter til treff. Det 

er laget opplæringsprogram i 

tre trinn for mødre med barn i 

alderen 0-1 år, 1-2 år og 2 år+.

Erfaringer:

Det er mulig, men krevende å 

lage tverrkirkelige diakonale 

tiltak for risikoutsatte mål-

grupper. For å skape dialog/

gode relasjoner mellom 

brukere/hjelpere, er det viktig 

å møte målgruppens reelle 

behov før man tilbyr «rene» 

trosopplæringstiltak.

Produsert materiell etc.:

Det vil bli utarbeidet forsk-

ningsrapport innen utgangen 

av 2008.

Kirkens 
Ungdomsprosjekt, 
Kristiansand

Prosjekt: Mer enn 

ord – et diakonalt 

brobyggingsprosjekt

Oppstart: 2006

Målgruppe: Sosialt 

utsatte småbarnsforeldre 

med barn

Telefon: 38 02 75 85

E-post: kup@c2i.net
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Mål: 

Bygge rotfestet og raust ung-

domsarbeid sammen med 

menighetene, der ungdom på 

en helhetlig måte blir utfordret 

og engasjert til å vokse i troen 

og som mennesker.

Prosjektbeskrivelse: 

vikle kunnskap basert på de 

erfaringene vi har med KRIK- 

arbeid og menighetsarbeid 

forklarer hvordan våre erfa-

ringer kan brukes

internett for menigheter som 

ønsker å bruke dette i ung-

domsarbeidet

heter og  markedsføre det til 

prostier og menigheter

Erfaringer:

kunnskap basert på erfaringer 

har vi fått større forståelse for 

hvordan ungdomsarbeid kan 

fungere mest mulig optimalt i 

samspillet KRIK og menighet. 

Kommer fram på krik.no/

menigheten, hvor folk kan gå 

inn og lære av våre erfaringer.

Produsert materiell etc.:

Videreutvikling av KRIK Lokal-

lagsperm, samt produksjon av 

brosjyrer. Egenprodusert 2008.

KRIK
Kristen 
Idrettskontakt

Prosjekt: Et helhetlig 

ungdomsarbeid i 

menighetene

Oppstart: 2007

Målgruppe: 14-18 år

Telefon: 22 58 80 20

E-post: krik@krik.no

Web: krik.no

Mål: 

fortellingene tilgjengelig som 

spill og interaktive fortellinger. 

Bred distribusjon gjennom søn-

dagsskoler og menigheter.

Prosjektbeskrivelse: 

Lage en digital barnebibel som 

består av, i første omgang, tolv 

bibelhistorier – både fra Det 

gamle og Det nye testamente. 

Målet på sikt er å ha en så 

fyldig verktøykasse av bibel-

spill at de til sammen utgjør en 

digital barnebibel som skal gi 

barna både en bredde og en 

dybde i sine bibelkunnskaper.

Erfaringer:

Vi har laget en syndike-

ringsmekanisme som gjør 

at menigheter enkelt kan få 

spillene integrert på sine egne 

nettsider.

Produsert materiell etc.:

www.biblegamezone.com

Kommunion as

Prosjekt: Digital, 

interaktiv barnebibel

Oppstart: 2007

Målgruppe: 4-18 år

Telefon: 69 81 75 85

E-post: post@kommunion.no

Web: kommunion.no/
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Mål: 

Legge forholdene til rette slik 

at barn og unge med funk-

sjonsnedsettelse kan få reell 

mulighet til å delta i trosopplæ-

ringen i menighetsfellesskap 

og i kirkens gudstjenesteliv.

Prosjektbeskrivelse: 

Barn og unge med særskilte 

behov er i liten grad aktivt med 

i de eksisterende menighets-

fellesskap og kristelige organi-

sasjoner i Halden.

Diverse tiltak ble først rettet 

mot oss selv i kirken, og det 

jobbes det fortsatt med. Sam-

tidig ble det utarbeidet en 

brosjyre godkjent av Rådet for 

funksjonshemmede i Halden. 

Det ble opprettet kontakt med 

barn og unge og familiene 

deres, blant annet via foreldre-

samlinger, tilrettelagt konfi r-

mantopplegg og sanggruppe. 

Dessuten er det opprettet 

kontakt med kommunen.

Erfaringer:

Hvert skritt skal ta tid for ikke 

bare å bli «blaff». Ikke starte for 

mye nytt på en gang. Personlig 

kontakt er tidkrevende. Positiv 

kontakt med kommunen, men 

det gjenstår mye arbeid for å 

komme fra «ord til handling».

Produsert materiell etc.:

Brosjyren som er omtalt.

Menighetsrådene 
i Idd, Enningdal, 
Tistedal, Asak, 
Halden, Berg og 
Rokke

Prosjekt: Er det plass for 

meg i fellesskapet?

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 69 17 95 61

E-post: kari.sol.tveter@kirkenshus.

halden.no

Mål: 

Bidra til en helhetstenkning 

om grensesprengende forkyn-

nelse, slik at det kristne bud-

skapet bedre kan formidles til 

aldersgruppen 15-18 år.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil bidra til «fagliggjøring 

av erfaringer» i ungdoms-

forkynnelse fordi kirken etter 

til verden. Det er gjort lite 

systematisk forsknings- og 

utviklingsarbeid i forhold til 

aldersgruppen 15-18 år. Pro-

sjektet blir organisert etter 

nettverksgruppemodellen, og 

vil resultere i en konferanse og 

et bokprosjekt. Metodisk tar 

studien utgangspunkt i prak-

sisfeltet.

Erfaringer:

Nettverksgruppemodellen er 

nyttig.

Det er viktig å være fokusert på 

målene for prosjektet så tidlig 

som mulig.

Forkynnelse for ungdom enga-

sjerer.

Produsert materiell etc.

Det jobbes med bokprosjekt. 

Misjonshøgskolen

Prosjekt:

Grensesprengende 

forkynnelse og 

undervisning for 

ungdom anno 2008. 

Utforsking av det 

misjonale perspektiv

Oppstart: 2007

Målgruppe: Frivillige og 

ansatte i norsk kristenliv, 

særlig personer med 

forkynnelsesoppgaver 

overfor ungdom i alderen 

15-18 år

Telefon: 51 51 62 35

E-post: hans.austnaberg@mhs.no
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Mål: 

helhetstenkning for et inte-

grert familiearbeid

gjøre tilgjengelig Navigatø-

renes erfaringer

Prosjektbeskrivelse: 

erfaringer fra samlivsar-

beidet overfor 40 000 men-

nesker

menigheter

grert familiearbeid i menig-

hetene

Erfaringer:

Prosjektet ble beklageligvis 

avsluttet før planlagt på grunn 

av en uforutsett endring i res-

surssituasjonen i Navigatø-

renes organisasjon. 

Sunnmøre folkehøg-
skole/KFUK-KFUM 
kurssenter
Prosjekt: En dansende kirke

Prosjektet skulle utarbeide en 

ressursbok om dans i kirken, 

for ansatte og ungdom. 

Prosjektet ble beklageligvis 

avsluttet på grunn av uforutsett 

endring i ressurssituasjonen 

ved kurssenteret.

Navigatørene 

Prosjekt: Langsiktig 

helhetstenkning 

barn/voksne i 

trosopplæringsarbeidet

Oppstart: 2006

Målgruppe: Både barn, 

ungdom og voksne med 

tanke på helhetstenkning 

– basert på Navigatørenes 

lange erfaring

Mål: 

Kyrkjelydane og ungdomsor-

ganisasjonane blir gode lokale 

samarbeidspartnarar for ung-

domsarbeidet og driver felles 

leiartreningskurs for ungdom i 

alderen 15-18 år.

Prosjektbeskriving: 

Med bakgrunn i mangfaldet 

av ungdomsarbeidet i Møre og 

Romsdal og behov for regionalt 

fellesskap er eit samarbeids-

forum etablert.

Samarbeidet blir konkretisert 

i hovudsak gjennom felles 

leiartrening for ungdom. Dette 

er eit kurs i to trinn, fordelt over 

to år med fellessamlingar, 

lokale samlingar, vegleiing 

og praksis i lokalt arbeid. Del-

takarane får både allmenne, 

kristne og organisasjonsspesi-

fi kke leiarkunnskapar.

Røynsler:

Samarbeidet styrker kvali-

teten i det lokale arbeidet og 

kollegafellesskap på tvers av 

organisasjonstilknyting skaper 

tryggleik og gjensidig respekt. 

Unge leiarar som er med i ulike 

organisasjonar får eit breiare 

nettverk.

Produsert materiell etc.:

Eit kompendium frå kurset er 

under utvikling.

Møre bispedøme 
sammen med ACTA, 
NMSU og KFUK-
KFUM

Prosjekt: På tvers av 

grensene

Oppstart: 2007

Målgruppe: 15-18 år 

Telefon: 71 25 06 70

E-post: moere.bdr@kirken.no

Web: kirken.no/more
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Mål: 

Bidra til at utviklingshemmedes 

rett til deltakelse i gudstje-

nester og annen trosopplæring 

blir ivaretatt. Avsløre hind-

ringer, fi nne metoder og sam-

arbeidsformer som fremmer 

en kirke for alle.

Prosjektbeskrivelse: 

Bidra til at prostier og menig-

heter inviterer særskilt til minst 

én tilrettelagt gudstjeneste i 

året. Vi har arrangert kurs etc. 

og etablert samarbeid mellom 

pårørendes organisasjoner og 

ansatte i kommune og kirke. Vi 

har jobbet med holdninger og 

bidratt til erfaringsdeling.

Erfaringer:

Det må skapes tillit hos 

omsorgspersoner gjennom 

personlig kontakt. Møtepunkt 

for felles refl eksjon og læring 

kan etableres og samarbeid 

formaliseres og forankres i 

ledelsen.

Holdningsskapende arbeid er 

tidkrevende, men nødvendig. 

Troshistorie kan etterspørres 

ved utforming av individuelle 

planer. Tiltak knyttet til høytider 

og tradisjoner er enklere å 

opprettholde.

Produsert materiell etc.:

Prosjektleder har skrevet en 

prosjektrapport knyttet til 

studiet «Kirken som lærende 

fellesskap», MF.

Nidaros 
bispedømmeråd

Prosjekt: Rett til tro 

– behov for fellesskap 

– gudstjenester for alle

Oppstart: 2006

Målgruppe: 15-18 år

Telefon: 73 53 91 00

E-post: nidaros.bdr@kirken.no

Web: kirken.no/nidaros

Mål: 

Prosjektet vil utvikle, samle og 

spre kompetanse på trosopp-

læring, relatert til barn og unge 

med behov for spesiell tilret-

telegging.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet søker å bidra til et 

arbeid i menighetene tilret-

telagt for alle mennesker 

uansett funksjonsnivå. Tilret-

telegging for alle er en lang 

prosess. Prosjektet bidrar 

til å få denne prosessen i 

gang og at det blir framdrift i 

arbeidet. De erfaringer som 

gjøres på dette arbeidsfeltet 

i menighetene både i Nord-

Norge og landet for øvrig, blir 

gjort tilgjengelig for andre 

gjennom nettportalen www.

troshandboka.no.

Erfaringer:

Et kristent fellesskap er ikke et 

fellesskap av like barn. Mange 

av våre fellesskap trenger å 

lære om mangfoldighet i tros-

uttrykket, og øves i å gi dette 

mangfoldet rom, slik at alle de 

forskjellige trosuttrykk får sin 

rettmessige plass.

Produsert materiell etc.:

Nettportalen www.tros-

handboka.no, Nord-Norges 

Diakonistiftelse 2006.

Nord-Norges 
Diakonistiftelse

Prosjekt: Trosopplæring 

– barn og unge med 

behov for spesiell 

tilrettelegging

Oppstart: 2004

Målgruppe: 0-18 år 

Telefon: 77 00 07 40

E-post: post@diakonistiftelsen.no

Web: diakonistiftelsen.no
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Mål: 

Utarbeide liturgiske ledd 

i gudstjenesten som barn 

kjenner seg hjemme i. 

barna får en tilhørighet til 

gudstjenesten og kirkerommet. 

Prosjektbeskrivelse: 

Liturgisk verksted skal være en 

prosess der barna får forme 

gudstjenestens liturgiske ledd 

på sin måte. Barn har et reli-

giøst språk som er formet og 

farget av deres opplevelser i 

kirken eller andre steder. Vi tror 

barns språk vil nå andre barn 

på en helt annen måte enn det 

voksne språket gjør. Prosjektet 

er ferdig og materialet, i form 

av bok, er produsert. Kan 

lastes ned fra programbanken 

til Norges KFUK-KFUM på kfuk-

kfum.no

Erfaringer:

Omtrent alt i dette ressursma-

terialet er relevant for menig-

heter i kirken. Klare avtaler 

mellom prosjekt og frivillige 

er viktig særlig med tanke på 

åndsverkslovens begrens-

ninger. Opplegg blir dessverre 

fort produsert for lager. Dette 

er for bra til at det skal skje!

Produsert materiell etc.:

Boka «Liturgisk verksted for 

barn», Therese K. Schøien m.fl .

Utgitt av Norges KFUK-KFUM, 

2008.

Norges KFUK-
KFUM

Prosjekt: Liturgisk 

Verksted

Oppstart: 2005

Målgruppe: 8-13 år

Telefon: 22 99 15 10

E-post: post@kfuk-kfum.no

Web: www.kfuk-kfum.no

Mål: 

Å utarbeide et programkonsept 

for konfi rmanter/ungdom som 

fokuserer på problemstillingen 

rundt miljø, forbruk, rettferd og 

kristen tro.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet har sin bakgrunn i 

de globale utfordringene vi står 

overfor i dag og at kirken, som 

en del av dette samfunnet, må 

være med og rette søkelys på 

disse problemstillingene. Det 

skal arbeides fram et opplegg 

som tar utgangspunkt i sen-

trale temaer i konfi rmasjons-

undervisningen og knytter 

disse opp mot temaene «miljø, 

forbruk og rettferd». Det trengs 

gode opplegg som integrerer 

kristen tro, teologi og disse 

temaene for konfi rmanter og 

ungdom.

Erfaringer:

Vi har erfart at det er en 

utfordrende og tidkrevende 

prosess å jobbe seg fra en 

åpen prosjektbeskrivelse til 

helt konkrete opplegg. I den 

sammenheng er det viktig å 

ta i betraktning de begrens-

ningene som ligger i pro-

sjektets varighet og ressurser.

Produsert materiell etc.:

Vi har ikke produsert noe ennå, 

men det kommer i løpet av 

høsten 2008.

Norges KFUK-
KFUM

Prosjekt: Konfi rmanter 

for en rettferdig verden

Oppstart: 2007

Målgruppe: 13-18 år

Telefon: 990 14 056

E-post: stine.saga@kfuk-kfum.no

Web: kfuk-kfum.no
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Mål: 

Skape et åpent, raust og inklu-

derende kristent fellesskap for 

ungdommer etter konfi rma-

sjonen, hvor de får tilhørighet 

til kirken og utfordres til tje-

neste.

Prosjektbeskrivelse: 

Utnytte begeistringen etter 

konfi rmantleiren. Skape 

trygge, kreative og attraktive 

leirer og helgesamlinger året 

etter konfi rmasjonen som 

er like attraktivt for gutter 

som for jenter. Ta vare på 

ungdommene i denne mel-

lomfasen til de er gamle nok 

til å bli ungdomsledere. Viktig 

å gi ungdom fra små steder 

mulighet til å være med i et 

inkluderende kristent fel-

lesskap etter konfi rmasjonen.

Erfaringer:

Ungdommer liker å være 

mange. Derfor er storsam-

linger på tvers av menighetene 

veldig viktig. Ungdommene 

reiser gjerne noen mil for å 

treffe vennene fra konfi rmant-

leiren og andre leirer. Storsam-

linger gir også større tilgang 

på ressurser.

Produsert materiell etc.:

Dataprogram.

Norges KFUK-
KFUM, Hedmark og 
Oppland krets

Prosjekt: Etter 

konfi rmasjonen – hva 

så???

Oppstart: 2005

Målgruppe: 15 år

Telefon: 901 41 225

E-post: kessel@konfi rmantleiren.

no

Web: konfi rmantleiren.no

Mål: 

Inspirere og videreutvikle 

lokale frivillige ledere i opp-

gaver knyttet til ledelse av 

lokalt menighetsbasert barne-

arbeid gjennom oppsøkende 

virksomhet. 

Prosjektbeskrivelse: 

Engasjere en person i 20 

prosent stilling og opprette tre 

team på tre personer som er 

med og utvikle en program-

pakke som skal utgjøre inn-

holdet i enhetsbesøket. 

Besøke samtlige enheter 

minimum én gang i året, og 

delta på barnesamlingene og 

ledermøter, holde ledertre-

ningsseminar og foreta oppføl-

gingsbesøk. Programpakken 

skal gjøres tilgjengelig for 

andre menigheter. 

Erfaringer:

Hovedutfordringen har vært 

å rekruttere stabile frivillige 

da disse har vært studenter 

fra 17-30 år. En del utskiftning 

skyldes bytte av studiested. 

Rekrutteringsprosessen har tatt 

lengre tid enn forutsett, både 

i forhold til å fi nne potensielt 

egnede, forespørre dem og la 

dem få tid til å svare.

Produsert materiell etc.:

Forestillingene «Noahs ark» av 

Sara B. Øfsti og Ottar Nesje, 

og «En regnbuefortelling» av 

Camilla Kwaal. Utgitt av OAK, 

2007.

Oslo og Akershus 
krets av Norges 
KFUK-KFUM

Prosjekt: Oppsøkende 

oppfølgingsteam for 

barneenheter

Oppstart: 2006

Målgruppe: 3-12 år

Telefon: 22 99 15 75

E-post: oak@kfuk-kfum.no

Web: oak.no
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Mål: 

Lage trosopplæringsmateriell 

til bruk i rene guttegrupper. 

Sette fokus på kjønn i trosopp-

læringen. Utprøving av ideer i 

rene guttegrupper av ulik art.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet var i 2007, og er å 

regne som et grunnlagsarbeid 

for mer systematisk jobbing 

med kjønn og trosopplæring. 

Ut fra våre organisasjoner 

valgte vi ut forsøksgrupper og 

-samlinger for gutter i alderen 

11-16. Det ble laget materiell til 

klubbkveld for 11-13-åringer, 

hvor målet er å få guttene til 

å tenke selv og ta egne valg. 

«Prosjekt ID» er et konfi rmant-

opplegg om kjønn og stereo-

typier, delt inn i gutte- og jen-

tegrupper.

Erfaringer:

Det kan være nyttig å tenke 

noen kjønnsdelte aktiviteter, 

spesielt i aldersgruppen 11 til 16 

år. Når man i en aktivitet deler 

inn i smågrupper, kan disse 

noen ganger med fordel være 

kjønnsdelte. Man må da være 

bevisst på målet med denne 

inndelingen.

Norges KFUK-
KFUM og KFUK-
KFUM-speiderne

Prosjekt: Trosopplæring 

i guttegrupper

Oppstart: 2007

Målgruppe: Gutter 

12-16 år

Telefon: 22 99 15 50

E-post: post@kfuk-kfum-

speiderne.no

Web: kfuk-kfum-speiderne.no

Mål: 

Lage en tradisjon/motor som 

drives fram av gode forvent-

ninger, ved å gi eldre barn et 

kvalitetstilbud på fri/feriedager, 

som er så bra at de ønsker å 

komme igjen i andre kirkelige 

tilbud, og skape positive for-

ventninger til konfi rmanttiden.

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet er regionalt og vil 

lage et spennende samspill 

mellom prostiressurser, kultur-

ressurser og ungdom. Basert 

på gode erfaringer fra KFUK-

KFUM sitt arbeid med å kom-

binere ledertrening og praksis i 

konkrete arrangementer, lages 

avgrensede kvalitetstilbud som 

er realistiske i hvilket som helst 

prosti. Blant annet »Fri Dag i 

Kirka» på planleggingsdager, 

konfi rmantfestival, Fadderjobb. 

Blant annet for eldre barn på 

dagstilbudene.

Erfaringer:

Å skape spennende aktiviteter 

har vist seg å være «lett», men 

å få kommunisert aktivitets-

utbudet er problemfylt. Det er 

vanskelig å skape tilhørighet 

gjennom enkeltarrangementer. 

Unge hjelpere må følges opp 

med oppgaver slik at de ikke 

føler seg til overs.

Norges KFUK-
KFUM, Troms krets

Prosjekt: Kinderegg og 

en motor

Oppstart: 2005

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 902 93 280

E-post: troms@kfuk-kfum.no

Web: kfuk-kfum.no/troms 
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Mål: 

Tilby menighetene et opplegg for 

to helgeturer og tre dager med 

speiderpreg for 10-12-åringer. 

Prosjektbeskrivelse: 

Utarbeide et metodisk opplegg 

for to helger og tre dager i sam-

arbeid med Frosta menighet, 

der alt fra programøkter til 

leker og matforslag er ferdig. 

Helgeprogrammet på leirsted 

handler om påsken, mens 

helgeprogrammet i teltleir er 

om Jesu undre. Temadager om 

Kristuskransen, misjon og kong 

David. Programmet ligger på 

nett, og CD-er er sendt gratis til 

alle menighetskontorer og alle 

KFUK-KFUM-speidergrupper.

Erfaringer:

Hel helg og samling etter sko-

helg hvert år. Overnatting ga 

60 prosent deltakelse. Forel-

drehjelp til matlaging og nat-

tevakt gir økt deltakelse. Info-

skriv via skolen. Foreldremøter 

bør legges rett etter skolens 

foreldremøter.

Produsert materiell etc.:

«Juniorkonfi rmasjon», CD, laget 

av KFUK-KFUM-speiderne og 

Frosta og Åsen menigheter, 

utgitt av KFUK-KFUM-spei-

derne, 2007, samt alt tilgjen-

gelig på nett.

Norges KFUK-
KFUM-speidere

Prosjekt:

Juniorkonfi rmasjon 

Oppstart: 2005

Målgruppe: 10-13 år

Telefon: 22 99 15 50

E-post: post@kfuk-kfum-

speiderne.no

Web: kfuk-kfum-speiderne.no

Mål: 

Erfaringer knyttet til kjønn og 

trosopplæring har i liten grad 

vært gjort til gjenstand for 

faglig bearbeidelse og en over-

gripende teologisk refl eksjon. 

Prosjektet ønsket å sette søke-

lyset på dette og kartlegge 

forutsetningene for å utarbeide 

anvendbare verktøy.

Prosjektbeskrivelse: 

og jenter i kirka» som fant sted 

på TF i februar 2008 med 80 

gruppesamlinger med tema 

religionsdialog og kjønn og 

kontekstuell bibellesning i et 

kjønnsperspektiv. Samle bidrag 

fra konferansen, ressursgrup-

pesamlingene og student-

oppgaver i et ressurshefte om 

gutter og jenter i kirken.

Erfaringer:

Vi opplever å ha lyktes i å 

ha hentet opp og formulert 

premisser for videre arbeid 

med dette feltet, og har brakt 

sammen viktige samtale-

partnere fra praksisfeltet og 

akademia som har gitt gevinst 

også på et generelt plan

Produsert materiell etc.:

og jenter i kirka, av Birgitte 

Lerheim (red.) Utgitt av Norsk 

kvinnelig teologforening, 2008.

Norsk kvinnelig 
teologforening/UiO

Prosjekt: ...her er ikke 

gutt eller jente

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-18 år

Telefon: 22 85 03 85

E-post: birgitte.lerheim@

teologi.uio.no

Web: nktf.org
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Mål: 

La barna, gjennom alle sine 

sanser, få møte Bibelens store 

fortelling gjennom mange 

småfortellinger.

Prosjektbeskrivelse: 

Det er laget to opplegg, som 

hver har opplegg for ni sam-

linger. I åtte av dem blir barna 

kjent med en bibelsk person 

gjennom fortellingen, aktivi-

tetene, sangen og bønnen. 

Den niende samlingen, en 

bibelvandring, er en guidet 

tur inn i Bibelen. Det er også 

laget et fi rkortspill, MAKS kort, 

og utgitt en sang som hører til 

opplegget.

Erfaringer:

Det er viktig å tenke helhet. 

Aktiviteter skal ikke bare gjøres 

fordi det er gøy, men for å 

underbygge det budskapet 

vi ønsker å gi barna denne 

dagen.

Produsert materiell etc.:

«Maks hjelp – Den røde tråden 

røde tråden i NT» redaktører: 

og Inger Melbø Strangstad. Se! 

(sang), sangforfatter og kom-

ponist: Hans Johan Sagrusten 

MAKS kort (fi rkort) Tegner: 

Yvonne Jørgensen

NLM Ung avdeling, 2007.

Mål: 

Vi vil ha Søndagsskole for barn 

ukentlig på riksdekkende TV.

Søndagsskolen skal i sam-

arbeid med TV Inter lage et 

pilotprogram.

Prosjektbeskrivelse: 

Pilotprogrammet vil inneholde 

Dramaserien «Tårnagentene» 

som er en videreføring av 

BS-Agentene. Tårnagentene 

holder til oppe i et kirketårn 

og løser oppdrag ved å dra 

tilbake til bibelhistoriene. Mari 

Maurstad og Per Chr. Ellefsen 

innehar også roller i pro-

grammet. Jentegruppa SEVEN 

vil delta i en musikkvideo.

Erfaringer:

Vi har hatt nær dialog med 

NRK og fått innblikk i deres 

tenkning omkring barne-TV 

og formidling av kristne 

programmer for barn. Dette 

kan også være nyttig for andre 

organisasjoner.

Produsert materiell etc.:

Tårnagentene, et barne-TV-

program som skal brukes som 

innsalgsverktøy ovenfor NRK/

TV 2, produsert av Einar Matre 

og Odd Ketil Sæbø.

Søndagskolen og TV Inter, 2008.

Norsk Luthersk 
Misjonssamband

Prosjekt: Interaktiv 

bibelvandring

Oppstart: 2005

Målgruppe: Barn fra 

6 til 8 år, men kan lett 

tilpasses eldre og yngre 

aldersgrupper

Norsk Søndagsskole-
forbund

Prosjekt: Søndagsskole 

på barne-TV

Oppstart: 2007

Målgruppe: 4-9 år 

Telefon: 22 00 72 00

E-post: ung@nlm.no

Web: nlm.no

Telefon: 22 08 71 00

E-post: post@nssf.no

Web: sondagsskole.no
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Mål: 

Lage et komplett opplegg for 

trosopplæring i små og store 

søndagsskoler og barne-

grupper. Det skal virkeliggjøre 

søndagsskolens visjon: JESUS 

TIL BARNA.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil at barna skal få møte 

bibelfortellingene og evan-

geliet i en totalformidlende 

ramme – der også bønn og 

tilbedelse hører med. Peda-

gogisk plattform er «De mange 

Sprell Levende har fem fokus: 

Fokus på Barnet, Bibelfortel-

lingen, Opplevelse, Vekst og 

Visjonen (Jesus til barna). SL 

inneholder veiledninger til 20 

tekster pr. år, samt ressurs-CD/

DVD, plansjer, dukker m.m.

Erfaringer:

Sprell Levende blir brukt i de 

fl este kirkesamfunn. Innenfor 

Den norske kirke har mange 

brukt SL som ramme og som 

ressursstoff bl.a. inn i familie- 

og storfamiliegudstjenester.

Produsert materiell etc.:

Abonnementsopplegget Sprell 

Levende med tekstveiledninger, 

CD-er, DVD-er, plansjer, spill, 

dukker m.m, laget og utgitt av 

Norsk Søndagsskoleforbund 

(samt eksterne konsulenter). 

Norsk Søndagsskole-
forbund

Prosjekt: Sprell Levende

Oppstart: 2005

Målgruppe: 4-9 år

Telefon: 22 08 71 21

E-post: inge.stene@nssf.no

Web: sprell-levende.no

Mål: 

Starte nye typer søndagsskoler, 

målrettet kontakt med menig-

heter som ikke har slike grupper.

Prosjektbeskrivelse: 

skoler/barnegrupper med 

Sprell Levende som viktig 

ressurs

et amerikansk fantasirolle-

spill. Oversatt og gjort ferdig 

for bruk som et pilotprosjekt

arbeidere

Ulike kurs/ledersamlinger 

lokalt og over større distrikt, 

med utganspunkt i konseptet 

Sprell Levende og med hen-

blikk på å styrke den generelle 

lederkompetansen. 

Erfaringer:

Har vært vanskelig å få pro-

sjektet godt nok kjent. Om en 

tar telefoner, sender ut brev, 

e-post, menighetsblad osv. 

når ikke informasjonen inn hos 

menigheter/prester/menig-

hetsråd. Prosjektområdet er 

stort, og det er kanskje ingen 

fordel. Det blir lengre avstand 

til målgruppen.

Produsert materiell etc.:

Oversettelse av opplegget 

DragonRaid som er under 

utprøving.

Toten, Vest-Oppland 
og Gudbrandsdal, 
Norsk Søndagsskole-
forbund

Prosjekt: Nye 

søndagsskoler i en ny tid

Oppstart: 2006

Målgruppe: 4-13 år

Telefon: 61 19 86 66

E-post: rankors@online.no 

Web: sondagsskole.no
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Mål: 

Tilby et kurs på 30 studiepoeng 

ved Samisk høgskole i tro og 

livstolkning i Sápmi.

Prosjektbeskrivelse: 

Kurset ønsker å gi nye per-

spektiver på temaer fra samisk 

religionshistorie til kirkeliv 

og åndelighet i Sápmi i dag. 

Kurset retter seg mot alle, men 

lærere og kirkelig ansatte og 

kommende kirkelige arbeidere 

en en viktig målgruppe.

Erfaringer:

Vi kan tilby en god innføring 

omkring tro, kristendoms-

tolkning og kirkeliv i Sápmi. 

Dette vil være til nytte før de 

som arbeider med ulike funk-

sjoner i kirken, særskilt i de 

samiske områdene.

Produsert materiell etc.:

Mulig at det kommer i 2009.

Mål: 

Målet vårt er å lage en god 

opplevelse for 10-14-åringer i 

lokalmiljøer. Vi ønsker å løfte 

fram det lokale arbeidet, samt 

å legge til rette for tverrkirkelig 

arbeid.

Prosjektbeskrivelse: 

Festivalen er en aktivitets-

basert festival som retter seg 

mot ungdom i alderen 10-14 

år. Festivalen varer i 24 timer, 

og består av seks «happe-

ninger» fra scenen, samt noen 

temadeler, hvor vi fokuserer på 

samarbeid og teambuilding. I 

tillegg har vi masse aktiviteter 

gjennom hele døgnet.

Erfaringer:

Vi har erfart at man kan 

komme lengre med samarbeid 

på tvers av menigheter, og 

at man da lettere kan lage 

gode opplevelser for med-

lemmer i menigheten, og også 

utenfor menigheten. Å gjøre 

det som ungdommene har 

lyst til, satt i system, gir også 

en god inngang til samtaler. 

Ungdommene blir også mer 

interessert.

Produsert materiell etc.:

DVD til informasjon. Sendes til 

menighetene.

Sámi Allaskuvla/
Samisk høgskole

Prosjekt: Tro og 

livstolkning i Sápmi

Oppstart: 2008

Målgruppe: Studenter

Skjærgårdsgospel

Prosjekt: 24 Hours 

Festival

Oppstart: 2007

Målgruppe: 10-14 år 

Telefon: 78 44 84 00

E-post: postmottak@samiskhs.no

Web: samiskhs.no

Telefon: 482 05 088

E-post: roar@sginfo.no

Web: 24festival.no
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Mål: 

At medarbeidere i trosopplæ-

ringen skal få kunnskap som 

gjør dem sterkere rustet til å gi 

et tilbud til de som har en utvi-

klingshemning. Konferansen 

skal være nettverksbyggende 

og bidra til at erfaringer fra 

ulike prosjekter kommer fl est 

mulig til gode.

Prosjektbeskrivelse: 

Landskonferansen ble avholdt 

4. til 5. mars. Der ble det 

videreformidlet kunnskap og 

informasjon om de ressurser 

som fi nnes når det gjelder tros-

opplæring for mennesker som 

trenger særskilt tilrettelegging. 

Tilbakemelding fra deltakere 

tyder på at konferansen har 

gitt dette, men at det er et kon-

tinuerlig arbeid som må settes 

jevnlig på kartet.

Erfaringer:

Det er tydelig et behov for 

møtesteder der erfaringer kan 

deles og ny kunnskap tilføres 

på et felt der mange føler de 

arbeider alene. Det er viktig at 

det fokuseres på den ressurs 

og det mangfold mennesker 

med utviklingshemning tilfører 

vår kirke.

Produsert materiell etc.:

Foredrag fra konferansen er 

lagt ut på nett.

Bispedømmene i 
Stavanger, Bjørgvin, 
Agder og Telemark 
i samarbeid 
med Kirkerådet, 
Diakonhjemmets 
Høyskole avd. 
Rogaland

Prosjekt: HEL. Et 

helt menneske – et 

helt liv – en hel kirke.

Landskonferanse 

Oppstart: 2007

Målgruppe: Kirkelig 

ansatte, studenter, 

interesseorganisasjoner 

oa interesserte
Telefon: 51 84 62 70

E-post: solvi.dahle@c2i.net

Web: kirken.no/stavanger

Mål: 

Å lage ein dåpsskule for alle 

6-åringar som gir borna høve 

til å undre seg over bibelfor-

teljingane, samt gi respons på 

det dei har sett og høyrt.

Prosjektbeskriving: 

I dåpsskulen lærer borna 

«Kunsten å vera klar». Denne 

øvinga inneber m.a. ein enkel 

liturgi som legg til rette for at 

kvart barn vert lagt merke til i 

kvar samling. Når borna kjem 

til dåpsskulen, vil me at dei 

skal kjenne noko av det Frans 

av Assisi helsar med når han 

seier: «Fred og alt godt.»

Dåpsskulen er på totalt 15 

timar. Desse kan delast på åtte 

samlingar og ei gudsteneste 

saman med heile kyrkjelyden.

Røynsler:

Frå Suldalskjelda, kyrkjeblad 

for Suldal: «Det lange, breie 

kyrkjegolvet i Suldal er ein 

fantastisk bane for å springe 

av seg litt ... Men 6-åringar har 

ikkje berre urolege kroppar, dei 

har og djupe tankar og undring 

i seg.»

Produsert materiell etc.:

Boka «Stort er trua sitt mys-

terium» av Ingebjørg Vik Lau-

galand, utgitt av Stavanger 

Bispedømmeråd, 2008.

Stavanger 
bispedømmeråd

Prosjekt: Dåpsskule for 

6-åringar

Oppstart: 2006

Målgruppe: 6-åringar

Telefon: 51 84 62 70

E-post: stavanger.bdr@kirken.no

Web: kirken.no/stavanger
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Mål: 

Spre kunnskap om Storetveit-

modellen (Storm) for å bidra 

til opprettelse av ungdoms-

klubber etter mal av denne 

modell, som er et godt redskap 

i trosopplæringen.

Prosjektbeskrivelse: 

I løpet av 2007 endret pro-

sjektet vårt seg fra å invitere til 

seminarene:

Inspirasjonssamling

 Inspirasjon til: Hva er 

klubben

 Inspirasjon til: Hvordan 

utvikle ledere

 Inspirasjon til: Forkynnelse

Avsluttende helgesamling.

Prosjektet dreide i retning av å 

veilede menigheter individuelt. 

Den lokale kontakten med 

enkeltmenigheter har vært 

svært vellykket.

Erfaringer:

Å tro på at prosjektet er godt 

selv om det butter litt imot inni-

mellom. Storm har opplevd å få 

suksess ved å snu seg rundt å 

bruke andre metoder for å nå 

målene.

Produsert materiell etc.:

I ferd med å lage en håndbok 

om klubbens historie og 

arbeid.

Mål: 

Å utvikle en metodikk for kon-

tekstuell trosopplæring i sub-

kulturer gjennom å: Utvikle to 

konkrete arenaer i hiphop- og 

skate-kulturen. Samle refl ek-

sjoner i en artikkel og et åpent 

seminar våren 2009.

Prosjektbeskrivelse: 

Ungdom fi nner like ofte 

sammen i nettverk som i 

nabolag. En subkultur kan 

være en sterk identitetsskaper. 

Storsalen har i fl ere år arbeidet 

med to slike grupper: Hiphop- 

og skate-kulturen, men 

mangler kompetanse og kon-

septer for trosopplæring. Dette 

vil prosjektet bidra til å utvikle. 

Erfaringer:

Ungdom i subkulturer er 

opptatt av at mennesker skal 

være seg selv og fremstå som 

ekte. Dersom man gjør «sin 

greie», og ikke prøver å kopiere 

andre, er man akseptert. Utfor-

dringen er å sørge for at vi som 

kristne virkelig tar evangeliet 

på alvor og ikke «glatter over» 

noe.

Det vil oppnå respekt og vekke 

nysgjerrighet for troen vår i 

denne kulturen.

Produsert materiell etc.:

Artikkel – blir produsert våren 

2009.

Stiftelsen til 
utbredelse av 
Storetveitmodellen

Prosjekt:

Storetveitmodellen 

– et redskap for 

trosopplæring?

Oppstart: 2006

Målgruppe: 14-18 år

Storsalen menighet

Prosjekt: Trosopplæring 

i subkulturer

Oppstart: 2006

Målgruppe: Tenåringer

Telefon: 55 98 94 94

E-post anmilde@online.no

Web: klubbis.no/storm

Telefon: 406 31 800

E-post: storsalen@storsalen.no

Web: storsalen.no
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Mål: 

Utarbeide og spre godt, sys-

tematisert og lett tilgjengelig 

materiale for trosopplærings-

arbeid i kor.

Prosjektbeskrivelse: 

Materiale er samlet inn, 

drøftet, redigert og systema-

tisert, samt nyskrevet. Arbeidet 

er koordinert fra sekretariatet, 

men ført i pennen av fi re 

ulike og erfarne barnekordi-

rigenter. Alle fi kk satt ord på 

mange års praktisk erfaring. 

Kapitlene ble sendt på høring 

til mange dirigenter, slik at det 

er god tyngde bak stoffet og 

erfaringene. Det er holdt fl ere 

seminarer og kurs.

Erfaringer:

Å gi ut materiellet i hefteform 

gjør det lett tilgjengelig. Mye 

kan tilpasses andre grupper 

dinger gjør oss trygge på at 

korarbeid er god, kontinuerlig 

trosopplæring. Det gir en 

skattkiste av salmer, sanger 

og tekster, bibelkunnskap og 

gudstjenestekjennskap som 

varer livet ut.

Produsert materiell etc.:

«Kyrie og Credo – Trosopp-

læring i kor» av Inger Elisabeth 

Aarvik, Kristin Vold Nese, Ola 

Eide, Ragnhild Strauman med 

Birgitte Løes som redaktør, 

Kirkesangforlaget, 2007.

Ung Kirkesang

Prosjekt: Læreplan i 

korarbeid, 6–10 år

Oppstart: 2005

Målgruppe: 6-10 år

Telefon: 37 27 18 17

E-post: post@sang.no

Web: sang.no

”Mål: 

Bruke fi losofi sk samtale med 

barn og ungdom som metode 

og vektlegge overføringsverdi 

for metoden til trosopplæring 

generelt. 

Prosjektbeskrivelse: 

Utvikle og holde kurs for vok-

senledere i metoden «Filosofi sk 

samtale for barn og ungdom» 

til bruk i trosopplæring, prøve 

den ut i pilegrimsvandringer 

og i korarbeid. Evaluere med 

tanke på overføringsverdi til 

andre typer trosopplærings-

arbeid enn korarbeid. 

Erfaringer:

Metodene er svært fruktbare, 

og deltakerne er både 

begeistret og overbevist 

om at det har svært mye for 

seg å kombinere fi losofi sk 

samtale og pilegrimsvandring. 

Metodene krever tid. Ung-

domsgrupper som har «tid å 

fylle med innhold», er derfor 

bedre målgrupper enn de 

som har en travel timeplan på 

sine treff eller øvelser. Mulig å 

lære på et kurs av 8-12 timers 

varighet, men å bli god til å 

lede fi losofi sk samtale krever 

trening og vilje til å lære av 

egne feil. 

Produsert materiell etc.:

Et erfaringshefte H08/V09 av 

deltakerne i ressursgruppen.

Ung Kirkesang, 
Pilegrimsprestene 
i Nidaros og i 
Hamar, Barne- og 
Ungdomsfi losofene 
ANS og Liturgisk 
senter

Prosjekt: På vandring 

gjennom livet

Oppstart: 2006

Målgruppe: 12-18 år 

Telefon: 37 27 18 17

E-post: post@sang.no

Web: sang.no
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Mål: 

Åpne Åsane menighet for unge 

med utviklingshemming og 

deres nettverk, og at de skal bli 

synlige i menigheten og med-

virkende i gudstjenesten.

Prosjektbeskrivelse: 

Konfi rmant+ retter seg mot 

unge med utviklingshemming 

og deres nettverk. Konfi rmant+ 

gir et undervisnings- og et mil-

jøtilbud til unge i alderen 13-18 

år fra hele Bergen. Miljøtilbudet 

omfatter også tiden før og etter 

konfi rmasjonstiden, for å ivareta 

de relasjonene som bygges. 

Et klubbkveldtilbud vil ha både 

et sosialt og liturgisk innhold. 

Klubbtilbudet er også åpent for 

ungdommenes nettverk.

Erfaringer:

Undervisningen gjøres konkret 

gjennom handling og noen 

ord, mer enn forklaringer. Vi 

ber, heller enn å forklare hva 

bønn er. Vi gjør dåpspåmin-

nelsen, og viser hvordan vi selv 

ble døpt. Konkretisering og 

øvelse gir oversikt og trygghet 

for ungdommene.

Åsane menighet

Prosjekt: Konfi rmant+

Oppstart: 2007

Målgruppe: 13-18 år

Telefon: 55 36 22 50

E-post: aasane.menighet@bkf.no

Mål: 

Å bidra til å utruste menig-

hetene, å inspirere foreldrene 

og å skape vekstvilkår for 

undring, tro og tillit hos barnet, 

i en samhandling mellom 

menighet og familie.

Prosjektbeskrivelse: 

Vi vil utvikle et inspirerende 

undervisningsmateriell som 

kan skape spirer til tro hos 

hele folkekirkens kontakt-

fl ate. Vi vil lage materiell for 

aldersgruppen 0-13 år og for 

foreldre, liturgier og opplegg 

for menigheter, program for 

inspirasjonssamlinger og kurs. 

Vil også bevisstgjøre barnet 

om dets kristne identitet og 

hjelpe foreldrene i deres kom-

munikasjon med barnet i 

spørsmål som har med tvil og 

tro og gjøre.

Erfaringer:

Det er helt nødvendig for oss 

å ha tett kontakt med bruker-

gruppene i utviklingsfasen for å 

nå fram med produktene våre.

Produsert materiell etc.:

«Fortellinger fra Bibelen» og 

«Da Jesus ble født» av Eyvind 

Skeie, Verbum forlag, 2007.

Idehospitalet. 

De ble i 2006 tildelt midler til 

et forprosjekt.

Verbum forlag og 
IdéHospitalet AS

Prosjekt: Spirer til tro

Oppstart: 2006

Målgruppe: 0-13 år 

Telefon: 22 93 27 20

E-post: jea@verbumforlag.no

Web: spirertiltro.no

Duplo data
På bakgrunn av henvendelser 
fra prosjektmenigheter ble det 
i samarbeid med Duplo data 
utviklet et verktøy, kalt 

«Medarbeideren», 
for å følge opp medarbeidere 
og administrere arrangement. 
Se www.medarbeideren.no



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

239




