Sentrale dimensjoner. - Trosopplæring i Spangereid, Valle og Vigmostad menigheter
Hovedmål for trosopplæringen
Hva er menighetens hovedmål for
trosopplæring?( Jf. Formål og kapittel
1 og 2 i planen)

Gi alle døpte barn og unge:
- tilhørighet til tro og menighet,
- kjennskap til den treenige Gud
- deltakelse og engasjement som resulterer i et eierforhold til kirke, bedehus og lokalmiljø
Lindesnes innbefatter tre små menigheter som pr febr 2011 tilsammen har 3422 medlemmer:
Valle 2288, Spangereid 763, Vigmostad 371. Ca 55 døpte hvert år.
Bedehusene er mange og sammen med skolen har de i mange år stått for hoveddelen av vår trosopplæring.
De kristne organisasjonene representert gjennom søndagsskole, barnegrupper og ungdomsarbeid, er fortsatt en
viktig del av menighetsarbeidet.
Grunnlag og særpreg
Å lage en trosopplæringsplan for våre tre menigheter uten det kontinuerlige arbeidet, ville være å gjenspeile et
Her kan dere gjøre rede for hva som uriktig bilde av virkeligheten. Det kontinuerlige arbeidet er nært knyttet opp mot gudstjenesteliv og
kjennetegner dere som menighet, og kjernetiltakene som kirkens ansatte organiserer. Dette samarbeidet utgjør selve forankringen i
hva dere legger til grunn for en
trosopplæringsplanen i Lindesnes.
fornyet trosopplæring for alle døpte Trosopplæringmidlene vi får er ca 320.000 kr
hos dere. (Jf. kapittel 2 i planen.)
Samtidig er det viktig å vite at det gjennom mange år er opparbeidet et stort og positivt samarbeid med
barnehage/skole og skole/kirke med egne samarbeidsplaner :
Barnehagebesøk, barnehagegudstjeneste, skolegudstjenester, skolebesøk, julevandring, påskevandring og
Vandring gjennom Bibelen for barn (i alle 5.klasser)
Denne kontaktflaten til barn og unge, er en stor fordel i gjennomføringen av trosopplæringsplanen.
Barnehage/skole-kirke samarbeidet reduseres ikke selv om menighetene får ny trosopplæringsplan.
Organisering:
Menighetene har et felles trosopplæringsutvalg. 1 fra hvert menighetsråd.
Menighetspedagog og kateket har hovedansvar for gjennomføringen av kjernetiltakene i trosopplæringsplanen.
Staben på kirkekontoret er positive medhjelpere.
Frivillige medhjelpere: foreldre, konfirmanter eller andre som er interessert. Det er et stort tverrfaglig samarbeid
om tiltakene. Gjennom mange år har det vært et målrettet arbeid for å bevisstgjøre alle som driver med
Organisering, rammer og ansvar
trosopplæring, at de skal være seg bevisst at de er trosopplærere. Dette ønsker vi trosopplæringsplanen skal
Hvem har ansvar for hva? Hvilke
gjenspeile.
forutsetninger og rammer må dere
Rammer:
forholde dere til? Skisser eventuelle
0-5 år: 110timer
samarbeidskonstellasjoner.
6-12 år: 155timer
(Jf. kapittel 8 i planen)
13-18timer: 100timer
Kjernetiltak: Dåp, dåpshilsen, 4-årsbok, small og medium-konfirmanter, konfirmanttid og
konfirmantledertrening.
Kontinuerlige tiltak er de som i hovedsak drives av forskjellige kristne organisasjoner med frivillige medarbeider:
Trilletreff, Baby/ småbarnssang, Barnekor, Søndagsskole, Miniklubben, Familiespeiding, Storsøndag, Spiren,
Guttelag, Jentelag, Yngres, Impuls, Speideren, Rangere/Rovere, KRIK, Klubben, Nattcafe.

I planen har det vært viktig å få med alle tiltak som hører inn under trosopplæring, uavhengig av om det er
kjernetiltak eller kontinuerlige tiltak. (begrunnet ut fra menighetenes særpreg) Derfor er disse tiltakene ikke
gruppert hver for seg. Men når det gjelder å telle timer for de forskjellige tiltak, har de kontinuerlige tiltakene fått
timer etter delaktighet fra kirkestab. Det ville være urealistisk å telle alle timer for alle kontinuerlige tiltak, da ikke
alle barn vil velge alle tiltak.
Oppslutningen om enkelte kontinuerlige tiltak har nesten 100%oppslutning. Det betyr at de er et viktig bidrag i
trosopplæringen og at det kontinuerlige arbeidet har godt fotfeste i menighetene.

Sentral dimensjon

Samarbeid med hjemmet og
familien

Barn og unges medvirkning

Inkludering og tilrettelegging

Gudstjeneste

Beskrivelse
Planen forutsetter et godt samarbeid hjem/kirke. Foresatte har i
dåpen ønsket og lovet at barnet skal døpes til Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånds navn- og til et liv i den kristne tro.
Fase 0-15 år har direkte hjemsamarbeid: Dåpssamtale,
fadderoppgave, dåpsbesøk, babysang, trilletreff, barnekor,
familiespeiding, S og M-leir . konfirmanttid. Foreldre blir kontaktet
og spurt om å være medhjelpere på tiltakene som f.eks: S- leir og M
leir.
S og M-leir: barn er aktive gudstjeneste-medhjelpere, Barnekorene
deltar aktivt , de kontinuerlige arbeidsgreinene har faste
gudstjenester de deltar i. Konfirmanter 14-15år har tjenesteoppgaver
de velger i løpet av konfirmanttiden: medhjelpere i forskjellige
barnegrupper /gudstjenester/ small eller medium-leir.
Vi sender invitasjoner til alle døpte i forkant av arrangement som S –
leir, M – leir. Og alle 8. klassingene. Dermed er det ofte vi opplever at
barn/unge som ikke er døpt også benytter seg av våre aktiviteter. Vi
har også planleggingsmøter ifht. Leirer sammen her i staben og med
de involverte på leiren.
Tilrettelegging og inkludering for fysisk og psykisk
funksjonshemninger fungerer bra i våre små og nære
sammenhenger. Selvsagt vil og ønsker vi å blir bedre på dette, og har
som mål at alle skal føle seg hjemme.
Men kirkene våre har ikke universell utforming, og er derfor ikke
tilrettelagt for at alle barn kan få en likeverdig deltakelse i
gudstjenesten.
Alle kjernetiltak ender i en gudstjeneste. Gudstjenesten er et sentralt
samlingspunkt gjennom alle våre tiltak, enten det er
speidergudstjeneste på Tjøm eller Vallehaugen, M-leir på
Vigmostadhytta eller Kråkevika. Delaktighet er forutsetningen for å
få et eierforhold til gudstjenesten. Mange gudstjenester er tilrettelagt

Eventuelle vedlegg

”Skattekisten” er et kjærkomment
innslag for barn. Det underbygger
gudstjenestens tema – og frivillige
i menighetene læres opp til å ha
ansvaret for dette.

Diakoni

Misjon

Musikk og kultur

Frivillig medarbeiderskap

Samarbeid med barne- og
ungdomsorganisasjoner

Tverrfaglig samarbeid

for barn med ”Skattekisten”.
Barnekorene driver diakoni: fast tjeneste på omsorgssentra der vi
synger på Andakter, bidrar i Gudstjenester.
Konfirmantene: Forskjellige tjenesteoppgaver, bl.a Kirkens
Nødhjelps Fasteaksjon
Spiren/Speiderne/Jenteforening/Guttelag/Impuls er tilknyttet
misjonsorganisasjoner som lærer barna å bli bevisstgjort på misjon
ved å samle inn penger til misjonsprosjekt.
Menighetenes misjonsprosjekt presenteres for konfirmantene, og
egne konfirmantkro der Kirkens nødhjelp presenterer sitt arbeid og
tema som: vern om Skaperverket og kamp for rettferdighet.
Kantor er sentral i tiltakene og i mye av kommunens musikkliv.
Menighetspedagogen startet opp barnekorene; Sprell glede og
Barnekoret i Valle, Sprellende glede i Vigmostad og Kongebarna i
Spangereid (et økumenisk samarbeid). Barnekor og kantor har et
godt samarbeid med kommunens kulturliv.
I tiltakene for trosopplæringen er forming, maling og teater en del av
det vi jobber med. Kirkehistorene her i våre kirker er barna veldig
interesert i, og når vi er i kirka sammen med dem på tiltak så forteller
vi ofte fra kirkas historie og kultur.
Planen er basert på at de kontinuerlige tiltakene blir drevet av
frivillige trosopplærere.
Mange av kjernetiltakene er basert på frivillig medarbeidere:
Menighetsfaddere;. S og M-leir (jfr foreldre-samarbeid)
Konfirmantledere til leir. Dette samarbeidet innbefatter
planleggingsmøter og arbeidsplaner.
Menighetsprofilen forutsetter en integrering og et nært samarbeid
med de kristne organisasjonene: Søndagsskoleforbundet, Norges
KFUK/M, KFUK/M- Speidere, Normisjon, Indremisjonsforbundet,
Misjonssambandet, KRIK. Våre menigheter er små og oversiktlige.
Vi har god kontakt og kirkestaben er andaktsholdere på de fleste
tiltak – eller innom for å planlegge og forberede gudstjenester i
fellesskap.
Kontaktflaten er bred her på landet, kirke/bedehusmiljø har et godt
samarbeid og jobber på tvers. Vi har nytte av og med hverandre.
Samarbeid om alt fra musikk, teologi, kunstmalere, snekkere, til
kirketjenere, men ikke minst samarbeid med de kontinuerlige
tiltakene. Utbredt internt stabs-samarbeid på kirkekontoret og med
de lokale lag og foreninger.

Jfr egen konfirmantplan

Kommunikasjonsarbeid

Invitasjon i posten til kjernetiltak.
Dåpsmateriell til og med 6 år.
Egen S-leir genser.
Brosjyre for barne-ungd.arbeidet (de kontinuerlige tiltakene) blir
sendt i posten til alle husstander.
Info i Menighetsbladet:Båndet.
Menighetens hjemmeside.
SMS til konfirmanter, barnekor/hjemmene osv

