Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes
for kirkene i Valle, Vigmostad og Spangereid
Mål: 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.
Fokus og omfang for trosopplæringen;
0-5 år:
Fokus: Menighetene ønsker å bygge kontakt og samarbeid med hjemmene om trospraksis for hverdag og høytid,
gi tilhørighet til gudstjenester tilrettelagt for små barn og gode fellesskap i kirke, bedehus og lokalmiljø.
Samarbeid hjem – kirke er en forutsetning for å få til trosopplæring i denne aldersfasen.
6-12 år:
Fokus: Menighetene ønsker å ha fokus på å utforske og lære om de mest sentrale sidene av kristen tro,
innarbeide vaner for kristen tro i praksis og aktiv deltakelse.
Nattverden brukes kontinuerlig for å styrke identitet og tilhørighet som Jesu venner (barn med som nattverd-utdelere)
13-18 år:
Fokus: Kunnskap om den treenige Gud, hjelp til kristen livsmestring og livstolkning,
samt gi anledning for tilhørighet, engasjement og deltakelse i menighetslivet.
Timeantall: for at vi skal kunne telle timer på flest mulig av tiltakene som allerede finnes i de lokale lag og foreninger, der vi også er en del så ønsker
vi i løpet av 2012 – 2013 å sende invitasjoner til alle barn og unge hva vi har av aktiviteter både i kirke og bedehusmiljøene.
Alder

Navn på
tiltak

Mål for tiltaket

Livstolkning og
livsmestring

Kirkens tro
og tradisjon

Kristen tro i praksis

Arbeidsmåter

Omfang

Kommentar

Ansvar

0

Dåp

- Bli kjent med hverandre.
- Dele glede over barnet
- Skape dåpsglede,
-tilhørighet til kirka
- motivasjon til trosopplæring

-

- Be fadervår
- Delta i liturgi og salmene
- Bønn for og med barnet

-

2 samvær
3 timer

Fortløpende
-Viktig å gi tips til
foreldre/foresatte om
materiell

-Menighetssekretær
-Prest

1 -3

Dåpshilsen med
gave

- Gi barnet en nærhet og
tilknytning til menighet og kirke.
- Motivere og regne med
foresatte/ foreldre til
trosopplæring i hjemmet

Trosoverlevering gj:
-Bønn
-Bibelhistorier.Luk 15. 1 - 7
-Sang
-Trosbekjennelse
(”Måne og sol”)

-Kveldsbønn/Fadervår,
-Bordvers
-Sang
-Lese bibelfortelling
-Gudstjeneste
- Markere høytider

Hilsen med materiell: 1år:
Spisebrikke med
bordbønn
2år: Bok med bibelfortelling
3år: Bibel-cd

Frivillige besøker
dåpsfamilien med
hilsen og gave.
- presentere
menighetens tilbud,
motivere til
trosopplæring i
hjemmet

Kateket/
frivillige
menighetsfaddere

0–3

Trille-treff

- sosialt samvær

- Møte foreldre/
foresatte og la dem
fortelle om barnet, og
sin tilknytning til
kirken og troen
- Foreldrene får undre
seg over barnet og
over sin tilknytning og
troen.
Engasjere
foresatte/foreldre til
å fortelle sine barn om
tro, kveldsbønn,
bordbønn, lese
bibelfortellinger.
Gi identitet som
trosformidlere i
hjemmet.
Erfaringsutveksling
som foreldre

Fellesskap

Tilhørighet

Gå tur
Måltidsfellesskap

I samarbeid med
helsestasjon og

Foreldrebasert

Dåpsbefalingen. Matt. 28.
Dåpsliturgi
Jesus og barna
Trosbekjennelsen

Informasjonsfolder
Dåpssamtale
Dåpsgudstjeneste
Dåpslys
Dåps-engel
Fadderhilsen

Samtale

kulturtorvet

Alder

Navn på
tiltak

Mål for tiltaket

Livstolkning og
livsmestring

Kirkens tro
og tradisjon

Kristen tro i praksis

Arbeidsmåter

Omfang

Kommentar

Ansvar

0–1

Babysang

- Bygge nettverk
- Inspirere til trosopplæring i
hjemmet
- Gi hvert barn en opplevelse av å
bli sett og elsket av foreldre og
Gud.

- Møte foreldre
- Gi tillit og trygghet
til å praktisere tro
hjemme og i kirken

- Skaperverket 1. mos
- Sangskatt
- Kveldsbønn

-

Sang
Bønn
Fellesskap
Nestekjærlighet

-

sang
lek og dans
samtale
måltidfellesskap

14 samvær
28 timer

KFUM/KFUK

Menighetspedagog
/
foreldre

3-6

Barnekor

Gjennom kristen sang skal barn få
oppleve felleskap og kjenne seg
trygg sammen med andre barn.
- Bli kjent med bibelens
fortellinger
- Gi erfaring med å være
medhjelper i gudstjenester.

- Familier opplever
vennskap og fellesskap
i hverdagen

-

synge
delta på gudstjenester i kirka
synge på bedehus
synge på Omsorgssentra

-

Sang
Lek
Fortelling
Bønn

20 samvær
60 timer

- Kontinuerlig tiltak i
Spangereid, Valle og
Vigmostad
Informasjon i
barnehage og skole
- avis, butikk, bedehus
- Kor- kort i posten

Menighetspedagog.
Frivillige

4

4 års bok

Trygg tilhørighet til den treenige
Gud – og et eierforhold til kirke
og gudstjeneste.

Refleksjoner over
vennskap.
- Hva er en venn?
- Fellesskap
- Trygghet i kirka

- Bibelfortellinger
(egen plan)Kjernetekster
henviser til s 46 – 47 i Gud
gir vi deler
- lære kjente og nye
barnesanger
- Nestekjærlighet
- Kveldsbønn
- Jesus min venn Luk 19. 1 10
- Den gode hyrde
- Sauen som ble funnet.Luk
15. 1 - 7
- Min kirke, kirkeåret
- Dåp Matt. 28. 16 - 20

-Delta i gudtjeneste-livet
- lære bibelfortellinger
- Fadervår
- Trosbekjennelsen
”Måne og sol”/
Jeg tror på skaperen Gud

-

Invitasjon m/cd
Gudstjeneste
Sang
fortelling
Skattekiste
Kirkebrus og boller

1 samvær
2 timer

Sende ut brev med
CD-invitasjon til en
familiegudstjeneste i
hver av kirkene

Kateket

3-5

Søndags
skole

Jesus til barna! Gjennom:
-å forkynne Guds ord
-å gi kristen kunnskap
-å føre dem inn i et kristent
fellesskap

Barna skal få rom til å
undre seg i møte med
bibelfortellingene og
forstå dem ut fra sitt
eget barneperspektiv.

-Bønn
-Sang
-lek/dans
- Delta i Gudstjeneste
-juletrefest

Nytt spennende opplegg
fra
Søndagsskoleforbundet

- kontinuerlig tiltak
Sted: Spangereid,
Reme, Vigeland,
Melhus, Vigmostad

Søndagsskoleledere

4-6

Miniklubben

Gjennom felleskap å utvikle tro
og tilhørighet
til den treenige Gud

- Kontinuerlig tiltak
Vigeland

Lindesnes KFUK/M
Frivillige

Familie speiding

Gi barn mulighet til å utvikle
kristen tro gjennom nærhet til
friluftsliv, menighet, kirke og det
eksisterende organisasjonsarbeid.

- synge
- Andakt
- Besøke kirka
-gudstjeneste
-Familiefelleskap
- Andakt
-Bønn/ fadervår
-Speiderloven
-NestekjærlighetGudstjeneste
- Måltidsfellesskap
- Andakt

-Sang
-lek
-Formingsaktivitet

0-10

Fellesskap om tro
gjennom lek, sang,
fortellinger og
hobbyaktiviteter
Familie-felleskap,
naturoplevelse og tro.
Gi en opplevelse av å
være en del av Guds
skaperverk.

-Bibelfortelling
-Fadervår
-Bønn
-Sang
-trosbekjennelse
Søndagsskolene følger
opplegg fra Sprell Levende
som SSF har gitt ut.
-Bibel fortellinger fra
kjernetekstene
-Bønn
-Sang
-Skaperverket
-Bibel
-Bønn
-Sang
- Lek

Bruke naturen og
engasjere foreldre.Tur/friluftsliv
- Speiding
- Lek

Vigmostad
Valle

Vigmostad
Bedehus/
Lindesnes KFUK/M
speiderne

- Ledertrening
- Teater

Stab er inne og holder
andakt etter behov

Vigeland bedehus
Vigmostad bedehus

-Bibelfortellinger
- bønn
-Fadervår
-trosbekjennelse
-nattverd
-palmesøndag

Gudstjeneste
Skattekiste
Fortelling
Sang
.nattverd
Presentasjon av S-konf
Kirkebrus og boller

Sende ut brev med
invitasjon til
familiegudstjeneste i
de forskj kirkene. En
gudstj i hver menighet

kateket

0 – 12

Storsøndag

Lavterskel tilbud til hele familien

6

6 års bibel

-Starten som Small-konfirmant.
-Gi økt identitet som døpte barn
og
styrket tilhørighet
til tro og menighet.
-Få egen Bibel

Familie-fellesskap
Kristen fellessakp

- Stimulere bibellysten og lysten til å
være s-konfirmant

- Kjente bibelpersoner
- sang
- Lek
Bibelske personer:
Josef 1. mos 37
Daniel 1. samuelsbok
Maria Luk. 10. 38
Jesus som livets brød Matt.
14
Jesus som konge Luk. 19

Stab deltar med
andakt etter behov

1 samvær
2 timer

7-8

S - Leir

- Gi smallkonfirmanter tilhørighet
til tro og menighet og et
eierforhold til gudstjeneste.
- Engasjere foreldre og faddere

- oppleve fellesskap
- identitet
- samarbeid
- få kunnskap om
evangeliet og kirkens
tradisjon
– Oppleve status som
small-konfirmanter

- Skapelsen 1. mos
- Du er unik
- Noah og den store
oversvømmelsen 1. mos 6 - 9
- Nattverd Matt 26. 17 - 29
-fortellinger fra Jesu liv.

Gudstjenestemedarbeidere:
- Nattverdutdelere sammen
med prest/kateket
- tekstlesere
– lage og framføre bønner
– kirkeverter
– dekorere/utsmykke kirka
- dansere

Aktiviteter og lek inne og
ute
- verksted
- fortelling
- samtale
- gudstj-verksted
– tjenesteoppgave for
store konfirmanter

2 leirer
2 samvær
20 timer

- sende invitasjon
høstsemester
Felles for alle tre
menigheter

Menighetspedagog

Alder

Navn på
tiltak

Mål for tiltaket

Livstolkning og
livsmestring

Kirkens tro
og tradisjon

Kristen tro i praksis

Arbeidsmåter

Omfang

Kommentar

Ansvar

9 - 10

S – Leir

- Oppleve identitet og felleskap i
kirke og menighet.
- Bli kjent med bibelens
fortellinger og troens innhold

- oppleve fellesskap
-identitet
-samarbeid
- få kunnskap om
evangeliet og kirkens
tradisjon

- Nattverd
- Fortellinger fra Jesu liv
- Den store fiskefangsten
Matt. 13.
- Kirka: hus og fellesskap

- Nattverd utdelere sammen
med prest/kateket
- Medarbeidere i
gudstjenesten
- synge/dramatisere

Aktiviteter og lek inne og
ute
-verksted
- Fortelling
-samtale
- gudstjenestearbeid

2 leirer
2 samvær
24 timer

- Sende invitasjon
Vårsemester
Felles for alle tre
menigheter

Menighetspedagog

11

M–leir
Lys våken

- Erfare at kirken er mitt hus
- Kjenne trygghet, bli sett og
hørt

- Få inspirasjon til å
være ”Lys Våken” , for
seg selv, Gud og andre.
- reflektere over hvem
Jesus er for meg

- Nattverd
- kristuskransen
(Gud, Kristus, jeg,dåp, ørken,
stille, glede, kjærlighet,
hemmelig, natt og
oppstandelse)

Gudstjeneste hjelpere
-be med kransen
-vandring
-lystenning

-

1 samvær
12 timer
overnatting
i kirka

- sende invitasjon
- sommer eller
høstsemester

Menighetspedagog
Frivillige

- Bibelfortelling
(egen plan)Hentet fra
kjernetekstene i Gud gir – vi
deler
- lære kjente og nye
barnesanger
-synger velsignelsen
-Bibelfortelling
-Fadervår
-Bønn
-Sang
-trosbekjennelse
- Bønn
- påske
- misjon
- såkorn
Bibeltekster hentet fra
kjernetekster til Gud gir – vi
deler
Bibel
Bønn
Fellesskap Bibeltekster
hentet fra kjernetekster til
Gud gir – vi deler

- synge
- deltar med sang på
gudstjenester i kirka
- synge på bedehus
- synge på Omsorgssentra

- sang
-aktivitet og lek
-være gudstjenestemedhjelpere

-Bønn
-Sang
-lek/dans
-Gudstjeneste
-juletrefest
-bibelsamlinger
-sang
-lek
- delta i gudstjeneste

Eget opplegg fra
Søndagsskoleforbundet

Formingsaktiviteter
Basar/innsamling:Give me
five!!!

Kontinuerlig tiltak,
Reme
bedehus/Normisjon)

Frivillige.
Stab besøker
samlingene

- Andakt
-Misjonsprosjket

Formingsaktiviteter
Basar

Nyplass skole
Normisjon
Misjonssambandet

Frivillige.
Stab er inne og
holder andakt

Formingsaktiviteter
Basar

Vigeland Bedehus.
Normisjon

Frivillige.
Stab er inne og
holder andakt

Våken Agentene

7 - 11

Barnekor

-Barna skal oppleve felleskap, og
kjenne seg trygg sammen med
andre barn.
- Bli kjent med bibelens
fortellinger

- Hjelp i hverdagen
til trospraksis og
tjenesteglede

6-12

Søndags-skole

6-8

Spiren

Jesus til barna! Gjennom:
-å forkynne Guds ord
-å gi kristen kunnskap
-å føre dem inn i et kristent
fellesskap
Gi bibelkunnskap
Utvikle trosliv
Misjonsperspektiv

Barna skal få rom til å
undre seg i møte med
bibelfortellingene og
forstå dem ut fra sitt
eget barneperspektiv.
Høre til i et kristent
felleskap. Bli sett og
ivaretatt

7 - 12

Guttelag

Bibelforkynnelse
Misjonsengasjement

Høre til i et
kristentfelleskap. Bli
sett og ivaretatt

7 - 12

Jentelag

Bibelforkynnelse
Misjonsengasjement

Høre til i et kristent
felleskap. Bli sett og
ivaretatt

Bibel
Bønn
Fellesskap Bibeltekster

-Andakt
-Misjonsprosjekt

Lage bønner
sang
aktivitet og lek
gudstj.verksted
lage kransen

14 samvær
pr. år.
70 timer

Fra 2012, øker vi
denne med tre
samlinger a 3 timer,
før barna inviteres til
Lys Våken.
- Kontinuerlig tiltak Informasjon i alle
klasser.
- lokal avis
- butikker
- bedehus
- Kor kort
- kontinuerlig tiltak
Vigmostad, Melhus,
Vigeland, Reme og
Spangereid

Frivillige/
Menighetspedagog

Søndagsskoleledere

hentet fra kjernetekster til
Gud gir – vi deler
8 - 12

Yngres/ Impuls

Bibelforkynnelse
Utvikle trosliv og trosidentitet

Høre til i et kristent
felleskap. Bli sett og
ivaretatt.

Bibel
Bønn
Fellesskap
Bibeltekster hentet fra
kjernetekster til Gud gir – vi
deler p

- Lysmesse
- Gudstjeneste
- Andakt

Ledertrening
Impuls: Reme
Yngres: Vigmostad og
Vigeland

10-12

Speiderer

Hjelpe barn og unge til å utvikle
en kristen tro og oppdra dem til
ansvarsbevissthet,
selvstendighet,samfunnsmessig
engasjement, mellomfolkelig
forståelse og respekt for
naturens verdi.

Gi opplevelse av at alle
er skapt som hele
mennesker og at dette
synes gjennom
speidernes arbeid og
verdier

Undervisning i kristen tro
gjennom:
-speiderloven
-speiderløftet
-fellesskap
Bibeltekster hentet fra
kjernetekster til Gud gir – vi
deler

Undervisning i kristen tro
gjennom:
-speiderloven
-speiderløftet
-fellesskap

FRILUFTSLIV:
Lek, læring og samarbeid
– utendørsaktiviteter –
Leirarbeid.
Deltar i gudstj
.Egen påskegudstjeneste ute.r

Alder

Navn på
tiltak

Mål for tiltaket

Livstolkning og
livsmestring

Kirkens tro
og tradisjon

Kristen tro i praksis

Arbeidsmåter

14

Konfirmasjon

- Gi en systematisk
trosopplæring som fremmer
kristen tro
- Gi kjennskap til den treenige
Gud
- Gi mot og inspirasjon til å leve
som kristen
-Gi forsterket tilhørighet til
menighet og kirke

-Gjennom refleksjoner,
kunnskap og erfaring
få hjelp til å bli trygg
på seg selv
- gi
felleskapsbevissthet
- utvikle trosliv

-

-

- samlinger
- leir
- Konf. Kro
- Gudstjenester
- delta i kristent
ungdomsarbeid

-Ledertrening:
Engasjere tidligere konfirmanter
som
Som ledere og forbilder andre
-Tjeneste er beste måte å bevare
dem i troen
Hjelpe unge til å utvikle en
kristen tro og identitet. Oppdra
dem til ansvarsbevissthet,
selvstendighet,samfunnsmessig
engasjement, mellomfolkelig
forståelse og respekt for
naturens verdi.

-Erfaring av det å
være sett og regnet
med,
-utfordre til tjeneste
-skape trygghet og
tillit
Gi opplevelse av at alle
er skapt som hele
mennesker.
Bevisstgjøre dem på å
være gode forbilder og
ledere.

16-18

13-18

Konfirmantledere

Speider/RangerRover

Egen plan
trosbekjennelsen
GT og NT
Gudsjeneste
Budene
Fadervår
Sakramentene
Kristuskransen

bønn
sang
diakoni/tjenesteoppgaver
misjon

-utfordre til tjeneste og
oppgaver i menighet og kirke
-styrke troslivet
-få ansvar

- kristuskrans
- andaktsliv
-tjenesteoppgaver

Bibelkunnskap
Tro på den treenige Gud
Bønn
Tjeneste/nestekjærlighet

Undervisning i kristen tro
gjennom:
-speiderloven
-speiderløftet
-felleskap

Nytt 2013: Vi ønsker å gå
over til høstkonfirmasjon.
Og fra januar 2013 blir
det undervisning
vinter/vår, og avsluttende
med felles stor sommer
leir for Mandal prosti
- lage aktiviteter
- være med på samlinger
- lede samling

FRILUFTSLIV:
Lek, læring og samarbeid
– utendørsaktiviteter –
Leirarbeid.
Deltar i gudstj
.Egen påskegudstjeneste ute.
Ledertrening

Omfang

Frivillige.
Prest
Stab besøker
samlingene

Stab deltar med
andakt og
gudstjenesteplanlegging etter
behov

Lindesnes
KFUK/M-speiderne

Kommentar

Ansvar

- sende invitasjon

Menighetspedagog
Kateket
Prest

- være med som leder
på konfirmantleir og i
konfirmantarbeidet

Menighetspedagog

Andakt
Gudstj.verksted

Frivillige –stab inne
etter behov

60

13 – 18

KRIK

Bevare, inspirer og vinne
idrettsfolk til kristent liv både i
idrettslag og menighet

Hjelpe kristen ungdom
å være kristne i sitt
idrettslag.
Utvikle personkontakt
og vennskap

13 - 18

Klubben/
Nattcafe/
Paintballklubb

- Kjenne at kristne arenaer er et
godt sted å være
- fellesskap

- få inspirasjon til å
leve et liv som kristen
- Ha med Jesus i
hverdagen

- Andakt
- Lek
- Lagspill
Bibeltekster hentet fra
kjernetekster til Gud gir – vi
deler
- bibel
- nattverd
-bønn
-tjeneste
Bibeltekster hentet fra
kjernetekster til Gud gir – vi
deler

Veilede omkring tro, etikk og
idrett.
Vinne mennesker for Kristus

Skape idrettsglede
Utfordre til å ta ansvar
innen idrett og kirke

Lindesneshallen,
Vigeland

Frivillige
Stab er inne og
holder andakt

- Gudstjeneste
- Andakt
- Dans lek

-

Lindesnes KFUK/M
Klubben,
Nattkafe Reme
Bedehus, Klubben
Spangereid Bedehus

Frivillige
Stab er inne og
holder andakt

Lage bønner
synge sanger
Gudtjenesteverkssted
Ledertrening

