Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet
Sokn
Tveit
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit mellom 0-18 år.
Visjonen til menigheten er å SE, INKLUDERE, ENGASJERE. SE: slik at de opplever seg sett og verdsatt her i Tveit.
INKLUDERE: slik at de inviteres og får en tydelig tilhørighet til et fellesskap hvor Jesus Kristus er sentrum.
ENGASJERE: slik at de inspireres og utrustes til å leve som en Jesu disippel. Slik at de får mulighet til å bruke sine
potensialer og talenter i menigheten, og blir gitt ansvar og utfordret til å lede andre.
Grunnlag og særpreg
Tveit menighet består av 2200 medlemmer, det er ca 30 døpte barn hvert år. Tveit er ei bygd i byen som preges av
en homogen kultur. Mange kjenner hverandre, bla gjennom Ve skole. Det er få fremmedkulturelle. Menigheten bærer
preg av at den er en bygdemenighet. Dette ser vi ved at det er stort engasjement, det er oversiktlig, og det er stabilt.
Tveit kirke er gammel og kan brukes som ressurs i trosopplæringen.
Vi har samarbeid med flere lag og foreninger, og vi har mange aktive frivillige. Tveit er ei bygd med kort vei til flott
natur.
-Èn prest 100%
-Organist 50%
-Kirketjener 40%
-Daglig leder 70%
-Trosopplærer 100%
-Godt samarbeid med skolen, noe som er verdifult med tanke på trosopplæring
-Godt samarbeid med frikirken i Tveit
Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
Hele menigheten har ansvar for trosopplæringen. Menighetsrådet har det overordnede ansvar for
trosopplæringsplanen, og det er også de som er ansvarlige for gjennomføringen.
Prest og trosopplærer er hovedansvarlig for trosopplæringen. Noen tiltak har de delt ansvar for, andre har de hver for
seg. I tillegg har vi et trosopplæringsutvalg, som består av tre ansatte og to frivillige. Utvalget er utnevnt av
menighetsrådet, og det er de som vedtar start eller stopp av de ulike tiltakene. Gudstjenesteutvalget er også godt
representert i ulike arrangementer og i planleggingen av disse. Det er daglig leder som har ansvar for regnskap og
budsjett mens det er menighetsrådet som vedtar budsjettet. Trosopplæringsarbeidet skjer i samarbeid mellom stab
og frivillige. Ansatt trosopplærer er kontaktperson og koordinator for trosopplæringsarbeidet. Trosopplærer møter
jevnlig i AU for å diskutere aktuelle saker. Planen må evalueres av menighetsrådet, sammen med aktuelle ansatte og
trosopplæringsutvalg, hvert år. Det er viktig å få inn nye frivillige og ivareta medarbeiderne våre gjennom
lederomsorg.
Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring

Barn og unges
medvirkning

Vi arbeider for at barn og unge i større grad skal være med både å påvirke, og å delta i
gudstjenesten og andre tiltak ved at de er medhjelpere i gudstjenesten - har tjeneste
som ministranter, kirkeverter ol. De kan også være med å utforme gudstjenester i forkant
ved å være med å lage bønner, sette opp sanger/salmer, og komme med innspill. Preken
kan i enkelte tilfeller også være ved barn og unge, ved at de viser teksten ved hjelp av
drama, de kan intervjues om teksten ol. Når barna blir større, bidrar de også ved at de
har medbestemmelse på hvordan de ønsker at tiltakene deres skal være. Det skjer
gjennom styrearbeid og ved at de gis ansvar. Ungdommene er med på å lage
halvårsplaner, og de holder andakter. Vi ønsker også å utruste ledere gjennom lederkurs.

Hjemmet/familien

Kirkens trosopplæring av barna skjer på grunnlag av ønske om dåp og opplæring fra
foreldre/foresatte og faddere. Vi ønsker å motivere foreldrene til å være aktive
trosopplærere, og formidle at de er den viktigste faktoren for sine barns trosopplæring. I
dåpssamtalen vil vi dele ut brosjyre om tilbudene som finnes i menigheten. Vi ønsker å
bygge fellesskap mellom barn og småbarnsforeldre, blant annet gjennom supertorsdag,
hvor de får ferdig middag i en ellers hektisk hverdag. Vi vil involvere foreldre i ulike tiltak.
Det er mange gode ressurser blant foreldrene som vi vil spille på.
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Gudstjeneste

Barn og ungdom trenger gudstjenesten. Gudstjenesten trenger også barn og
ungdom.Gudstjenesten og barna fortjener å bli tatt på alvor. Derfor ønsker vi å formidle
hva gudstjeneste er, og involvere barn/ungdom i gudstjenestearbeidet. Tiltak hvor
gudstjeneste inngår er 4-og 6-årsklubb, Lys våken, kode B, Barnas dag, tårnagenthelg,
pinsefest, samt konfirmasjon.

Oppfølging av frivillige
medarbeidere

Vi ønsker frivillige medarbeidere i et stort aldersspenn. Vi tror det finnes masse ressurser
blant folk i menigheten med ulik kompetanse, nådegaver og interesser. Uten frivillige
medarbeidere er det vanskelig å gjennomføre trosopplæringstiltakene. Vi vil følge opp
frivillige jevnlig, slik at de blir ivaretatt. Turer, samlinger, fester er tiltak vi vil satse på her.
Trosopplærer har et spesielt ansvar, sammen med resten av staben og menigheten.
Måten å få tak i flere frivillige er å bruke nettverk i Tveit.
Vi vil bruke kompetansen til de ansatte, frivillige og folk utenfor Tveit menighet inn i ulike
tiltak. Erfaring og kompetanse innen musikk, drama, mat, idrett, samfunnsfag og realfag
kan for eksempel brukes for å styrke trosopplæringa.

Tverrfaglig samarbeid
Ellers har vi har et godt samarbeid med skolen. Vi har også samarbeid med
misjonsorganisasjoner. Begravelsesbyrå er inne i konfirmantundervisningen når temaet
er død, sorg og håp.

Samarbeid med b/u org

Vi samarbeider noe med Tveit frikirke og Hånes kirke. Det er og noe samarbeid med
fritidsetaten øst. Vi ser på samarbeid som en berikelse for trosopplæringa og vil ta
initiativ til dette når det er hensiktsmessig.
Har jevnlige møter med pastoren i Tveit Frikirke, og av og til felles stabsmøter med
Hånes kirke.
Det arbeides med å få en bedre og mer informativ nettside. Vi har en folder som
beskriver våre aktiviteter. En slik folder skal på sikt deles ut i dåpssamtalen.

Kommunikasjonsarbeid

Inkludering og
tilrettelegging

Når et tiltak skal gjennomføres gjør vi følgende: sender ut brev og/eller sms/mail, setter
opp plakater i nærbutikkene, informerer på Ve skole eller i barnehagene ved behov,
legger ut melding på facebook, har evt info i menighetsbladet og kunngjøres på
gudstjenesten i forkant.
Skriftlig info har sin begrensning når det gjelder å få med folk. Den bør så langt det er
mulig komme i etterkant eller følges opp av personlig kontakt.
Vi har et aktivt samarbeid med skolen i forbindelse med kommunikasjonsarbeid.
Vi vil at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming skal få være
med å dele sin tro. Derfor er kirkebygningene godt tilrettelagt for funksjonshemmede.Alle
tilbud er i utgangspunktet åpne for alle, også de med behov for tilrettelegging. Det er pr.
dags dato ikke lagt opp til tiltak for barn og unge med spesielle behov. ALF-klubben vil vi
henvise til ved behov.
I invitasjon til tiltak vil vi be foreldrene melde ifra om behov for tilrettelegging. Vi vil og be
folk invitere med andre interesserte som ikke har fått invitasjon.
Selv om det er få fremmedkulturelle i Tveit, vil vi gjerne inkludere disse i fellesskapene
våre.
Diakoni er nestekjærlighet i praksis, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet.

Diakoni

Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap: Vil vil at barn og unge skal oppleve seg sett
og verdsatt. Målet er at de skal se at kirken er et unikt fellesskap. Vi ønsker derfor å:
- invitere barn og unge, samt foreldre, til ulike samlinger, eks familiemiddager,
husgrupper og ungdomssamlinger med gøye aktiviteter og trygge ledere
- ha turer og måltidsfellesskap med menigheten
- gjøre flere ting sammen, som menighet
Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet:
- Kamp mot mobbing og rusmisbruk
- Lære å leve miljøvennlig,- lavere forbruk, leve enklere, vern om skaperverket i Tveit.
Lære om faste.
Eksempel på tiltak med diakonalt preg: 6-årsklubb, konfirmasjon, ledertrening, Mega.
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Musikk og kultur

Tveit menighet vil bruke musikk og kulturelle uttrykk i trosopplæringen. Vi vil spesielt
legge til rette for at barn og unge kan motta og uttrykke seg gjennom musikk og kunst.
Eksempelvis gjennom kor, band, konserter, tegning og forming, alt etter hva vi har
ressurspersoner til.
Sanger som går igjen i alder 1-12 år: Alle, alle vil vi ha med, Min båt er så liten, Når det
stormer, Hvem har skapt, Du er du og du duger,
13-18 år: Jeg løfter min øyne, Cantai ao senhor, Fall til ro, Blessed be the name of the
Lord, Lord I lift your name on high, Deg være ære, Som når et barn kommer hjem,

Misjon

Tveit menighet skal være en oppsøkende og inviterende menighet, slik at vi kan dele
evangeliet og våre goder med nye mennesker i Tveit. Vi vil involvere barn og unge i
kirkens misjonsarbeid, lokalt og globalt. Vi vil derfor vektlegge:
- å bygge inkluderende fellesskap
- misjon som tema i preken og temasamlinger
- fortelle om kirkens misjonsprosjekt i Haydom
- bønn
- opplæring i kristen tro, eks alfakurs
Eks på tiltak med misjonalt preg: 6-årsklubb, misjon-hvem er min neste?, konfirmasjon,
Mega.

Alder

Navn på tiltak

Omfang i samvær

Omfang i timer

0-1

Dåpsamtale

1

1

0-0

Dåpsgudstjenesten

1

1

0-1

Babysang

20

30

1-3

Markering av dåpsdagen

3

1

1 - 10

Supertorsdag med barnesang m.m

20

120

3-5

Påskeverksted

1

3

3-5

Julevandring (utenom barnehagetiden)

1

3

4-4

4-årstreff

3

5

6-6

6-årstreff

2

4

7-7

Besøk på bondegård

1

2

7-7

Sprell levende i SFO-tid

4

8

8-8

Tårnagenthelg

2

10

10 - 10 Pinsefest

1

2

11 - 12 Kode B

5

10

11 - 12 Dagstur

2

16

11 - 11 LysVåken

1

13

12 - 16 Misjon. Hvem er min neste?

3

12

13 - 13 Utdeling av bibel. Påmelding konfirmasjon 1

2

13 - 18 Mega. Sammen med Gud og hverandre.

30

90

13 - 18 Krik-Tveit

20

30

14 - 14 Konfirmasjonsundervisning inkl turer

25

60

15 - 18 Ledertreningskurs etter konfirmasjon

15

30

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn

3 4 2 4 4 3 2 3 2 1 2
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3

3

4

4

4

4

3

3

Planlagt: Totalt antall tiltak: 22
Totalt antall timer: 453
Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 7
Totalt antall timer: 87
Gjennomført 2012:
Totalt antall tiltak: 8
Totalt antall timer: 305

Tiltak i en systematisk og sammenhengede trosopplæring for alderen 0-18 år

Dåpsamtale

Alder: 0 - 1 (1 Samvær, tilsammen 1 timer)
Type tiltak:

Dåpssamtale

Mål

- Gi foreldrene et godt møte med Tveit menighet. La dem fortelle om deres forhold til kirka og
troen.
- Spørre om hvorfor de vil døpe barnet og formidle betydningen av dåpen og trosopplæringen.
- Bevisstgjøre foreldrene om at det er et viktig løfte om opplæring involvert i dåpen. Oppmuntre
foreldrene til å skape gode vaner i hjemmet.
- Formidle hvordan menigheten vil støtte foreldrene i trosopplæringen fra spedbarnsalder
gjennom ulike tiltak fra 0 til 18 år og at menigheten ønsker at barnet deltar.
Livstolkning og livsmestring

Livs-og troshistorie: foreldrenes forhold til kristen tro og
til kirken.

Kirkens tro og tradisjon

1, 2 og 3 trosartikkel: trosbekjennelsen som vi døper
barna til.
Bibelen: Dåpsbefalingen, og fortellingen om Jesus og
barna, Matt 28,16-18 og Matt 19,13-15

Tema/innhold

Sakramentene: Gjennomgå dåpsliturgien og forklare
den
Kristen tro i praksis

Bønn: aftenbønner, bordbønner
Sang og musikk: Ulike kristne barnesanger
Gudstjenestefeiring: foreldre og barn deltar i
gudstjenesten

Arbeidsmåter

-Dåpssamtale, foregår i kirka, har felles samling for alle
-Dåpsgudstjeneste
-Dåpslys
-Dåpsengel
-Informasjonsfolder om ulike tiltak i menigheten

Ansvarlig

Prest, trosopplærer

Dåpsgudstjenesten

Alder: 0 - 0 (1 Samvær, tilsammen 1 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
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Mål

Gi barnets familie en god opplevelse på at de har vært med på en hellig handling. La dem
oppleve at Tveit kirke var et godt sted å være, og at Tveit menighet ønsker å hjelpe dem med
trosopplæringen.
Livstolkning og livsmestring

Sentrale dimensjoner i livet: Vennskap og relasjoner
De store spørsmålene: Hvem er jeg?

Kirkens tro og tradisjon

-Dåpsbefalingen, Matt 28,16-18
-Dåpsliturgien
-Jesus og barna, Matt 19,13-15
-Trosbekjennelsen
-Fadervår

Kristen tro i praksis

Gudstjenestefeiring: Delta i liturgien og salmene,
bønner og dåpshandlingen.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Dåpslyset

Ansvarlig

Prest og menighet

Babysang

Alder: 0 - 1 (20 Samvær, tilsammen 30 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
Bygge fellesskap mellom småbarnsforeldre

Mål
Stimulere småbarn med sang og bevegelser

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner

Kirkens tro og tradisjon

1 trosartikkel: skapelsen

Kristen tro i praksis

Sang og musikk: diverse barnesanger

Arbeidsmåter

Hver eller annenhver uke.

Ansvarlig

Trosopplærer og andre i staben prøver å finne noen

Kommentar:

Har enda ikke startet opp, mer detaljer vil komme ved oppstart.

Markering av dåpsdagen

Alder: 1 - 3 (3 Samvær, tilsammen 1 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Gi alle de døpte barna en hilsen på 1, 2 og 3-årsdag for dåpen (en CD). Her kan de høre kristne
barnesanger,og forhåpentlig lære disse. Samtidig blir de invitert til ulike tiltak som måtte være
aktuelle.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner: bli husket på av
menigheten

Kirkens tro og tradisjon

-Kristne sanger
-Bordvers
-Aftenbønn

Kristen tro i praksis

Barnesanger

Nevne dette i dåpssamtalen
Arbeidsmåter
Oppsøke barna og foreldrene i hjemmet: ringe ei uke i forveien og avtale tid for besøk.
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Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige

Supertorsdag med barnesang m.m

Alder: 1 - 10 (20 Samvær, tilsammen 120 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-Bygge fellesskap gjennom middag for småbarnsforeldre og barn.
-Bli kjent med noen bibelfortellinger, kristne barnesanger, rim og regler.
-Motivere til trosopplæring i hjemmet.
Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner: la småbarn og
familier bli kjent med hverandre og få
tilhørighet til menigheten.

Kirkens tro og tradisjon

1 trosartikkel: skapelsen. "Hvem har skapt..."
2 trosartikkel: Jesu liv, død og oppstandelse.
"Alle vil Jesus ha med"
3 trosartikkel: håpet og utbredelsen av Guds
rike.
Kjernesanger: "Alle, alle, vil vi ha med",
"Bygge Guds rike", "Ikke en, ikke to, ikke tre,
men alle"

Tema/innhold

Bibelen: fortellinger fra "Barnas". Eks: Jesus
og den lamme mannen, Mark. 2, Jesus stiller
stormen, Mark 4.35-41, Jesus blir født, Luk 2
Kristen tro i praksis

Bønn: lære bordbønn
Sang og musikk: Synge for og med barna. Vi
legger opp til at de skal kunne synge sangene
hjemme

Frivillige lager maten.

Arbeidsmåter

Ansvarlig

- Middag serveres fra kl 16.30, annenhver torsdag.
- Felles andakt med flanellograf etter middag.
- Så deling i ulike aktiviteter: Barnesang oppe for de minste og sprell i kjelleren for de litt eldre.
-Andre aktiviteter legges og her, som eks 4-årsklubb, 6-årsklubb, julevandring og påskeverksted.
-Aktivisere foreldrene til ulike oppgaver
Trosopplærer og frivillige

Påskeverksted

Alder: 3 - 5 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-Relasjonsbygging
-Gode opplevelser i kirken
-Få påskebudskapet forklart i ord, toner og handling

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner

Kirkens tro og tradisjon

Bibelen:
-Palmesøndag, Matt 21,1-10
-Skjærtorsdag, Joh 13,1-17, Luk 22,14-20
-Langfredag, Mark 15,1-39
-Påskedag, Luk 24,1.12
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Kristen tro i praksis

Sang og musikk: "Et barn er født i "betlehem",
"Oppstått er Jesus"
Medarbeiderskap: delta i påskedramaet: legge ut
klær, fotvask, nattverd, korsfestelse, lete etter Jesus.

Lage påskepynt og ha deler av påskevandringa. Medvirkning av barna.
Arbeidsmåter
En supertorsdag, uka før palmesøndag.
Ansvarlig

Prest, trosopplærer

Julevandring (utenom barnehagetiden)

Alder: 3 - 5 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-La barna få gode opplevelser i kirka
-Bli bedre kjent med hvorfor vi feirer jul
-Lære å kjenne Jesus som venn
Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner

Kirkens tro og tradisjon

Bibel: Juleevangeliet, Luk 2,1-20
-Leahs julefortelling
Sang og musikk: Synge kjente julesanger (På
vei til Betlehem, Nå tennes tusen julelys, Glade
jul, Adventssalme)

Kristen tro i praksis

-Lage og tegne bønner som vi ber i
gudstjenesten
-Synge
-Gjøre liturgi

Tema/innhold

Arbeidsmåter

-Ha det på en supertorsdag
-Vandring i menighetshuset, der de møter noen ulike aktører fra julefortellingene
-Være deltaker selv (hyrde, Josef, Maria ol.)

Ansvarlig

Prest, trosopplærer

4-årstreff

Alder: 4 - 4 (3 Samvær, tilsammen 5 timer)
Type tiltak:

4 års-bok

Mål

-Bli sett i Guds hus
-Bli kjent og trygg i kirka
-Lære bibelfortellinger og sanger
Livstolkning og livsmestring

Livs-og troshistorie: Lære barne å utvikle eget språk
for liv og tro.
De store spørsmålene: Hvem er jeg? Hvor kommer
jeg fra? Gud ser alle. Skapelse.
-Jeg blir sett i kirka mi
-Hvem er min venn?
-Jesus, barnas alltid trofaste venn
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Kirkens tro og tradisjon
Tema/innhold

1, 2 og 3 trosartikkel: Skapelsen. Glede og
takknemlighet over skaperverket. Jesusfortellingene.
Gud er her nå.
Bibel: Jesus og barna, Matt 19,13-15, Sakkeus, Luk
19,1-10, Jesus stiller stormen, Mark 4, 35-41

Kristen tro i praksis

Sang og musikk: ("Alle alle vil vi ha med", "Jeg er
trygg hos deg", "Ikke èn, ikke to, ikke tre, men alle" +
andre sanger fra 4-årsboka.
Bønn: Barna lærer en kjent kveldsbønn

Arbeidsmåter

-Brev hjem med invitasjon
-1 samling: kople til supertorsdag på menighetshuset.
-2 samling: Skattejakt i kirka på en lørdag
-3 samling: Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok og misjonstivoli

Ansvarlig

Prest, trosopplærer

6-årstreff

Alder: 6 - 6 (2 Samvær, tilsammen 4 timer)
Type tiltak:

Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer

Mål

-Misjon
-Dele med andre
-Høre bibelfortellinger
-Dele tro og undring
Livstolkning og livsmestring

Sentrale dimensjoner ved menneskelivet: vennskap og
relasjoner, ressursforvaltning og forbruk

Kirkens tro og tradisjon

Bibel: Misjonsbefalingen, Matt 28,18-20, Den
barmhjertige samaritan, Luk 10, 25-37
2 trosartikkel: Jesus møter og elsker alle mennesker.

Tema/innhold

3 trosartikkel: Den Hellige Ånd, påske, pinse og misjon.
Kristen tro i praksis

Arbeidsmåter

Gudstjenestefeiring: Delta i gudstjenesten med
oppgaver
Sang og musikk
Bønn
Faste og forsakelse: Bamsekollekt, og annen
innsamling

1 samling i menighetshuset: Besøk av misjonær,- fortellinger fra misjonsarbeid. Superblink - alle
får et årsabonnement. Kan koples til en supertorsdag.
2 samling i kirka: Gudstjeneste: Delta i kirken, utdeling av 6-årsbok

Ansvarlig

Prest og frivillige

Besøk på bondegård

Alder: 7 - 7 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-Bli kjent med adventstiden og juletradisjoner
-Oppleve juletradisjoner på en gård
-Erfare noe av det de leser og hører om
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Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner
-Reflektere over fortellingene og se dem i lys av
egne erfaringer

Kirkens tro og tradisjon

Bibelen: Juleevangeliet, Lukas 2
Kirkeårets høytider: jul

Kristen tro i praksis

Kultur: lokale juletradisjoner på en gård

Arbeidsmåter

-Juletradisjoner på en lokal gård
-Lek
-Aktivitet
-Julen i fokus. Hva/hvordan er det i en stall? Hvordan så det ut der Jesus ble født? Flette dette
inn i Lukas 2.

Ansvarlig

Kirketjeneren + medhjelpere

Sprell levende i SFO-tid

Alder: 7 - 7 (4 Samvær, tilsammen 8 timer)

Mål

-Bli kjent med kirka og kirkelige tradisjoner
-Dåp
-Nattverd
-Gud gir, vi deler! Å dele med hverandre
Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner

Kirkens tro og tradisjon

Bibelen: Dåpsbefalingen, nattverden, og
innstiftelsord Luk 22,14-20
Sakramentene: dåp og nattverd

Kristen tro i praksis

Diakoni: dele med hverandre, ha fellesskap

Tema/innhold

Arbeidsmåter

- Hente barna i SFO-tid, kl 14-16, leie minibuss e.l. Ringe Einar Rasmussen om økonomisk støtte
(søndagsskolekretsen)
-4 samlinger, inkl gudstjeneste
-Bamsekollekt på gudstjenesten (alle barna, og andre deltakere får beskjed om å ta med et
kosedyr de har til overs. Så gir vi det under kollekten. Bamsene pakker vi inn og gir til
hjelpesending)
-Kople til karnevalsgudstjeneste?

Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige

Tårnagenthelg

Alder: 8 - 8 (2 Samvær, tilsammen 10 timer)
Type tiltak:

Tårnagent-helg

Mål

Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med.
At 8-åringene gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal
løse oppdrag og mysterier.
At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! At bibelfortellingene kan
knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag.
Livstolkning og livsmestring

Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud.
Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan
være med på å bety noe for andre. Min rolle i
vennskap og relasjoner. Bli hørt, sett og ansvar for
å se andre. Å mestre oppdrag.
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Tema/innhold

Kirkens tro og tradisjon

-Det største av alle mysterier-Jesus sto opp Luk
24,1-12
-Let så skal dere finne!Matt 7,7-11

Kristen tro i praksis

-Problemløsning med Bibelen som redskap
-Høre bibelfortellingene
-Bruke bibelfortellingene
-Finne at bibefortellingene kan "brukes" i mitt liv

Arbeidsmåter

-Personlig invitasjon
-Aktiviteter i kirka: lørdag og søndag
-lek, oppdrag, lesning, drama, verksted, måltid
-"let så skal dere finne ....."Barna får komme i tårnet, lære symbolene i kirka - bli kjent med hele
kirka
-Jesus som flyktning... vet vi om noen som er flyktninger?
-Symboler i kirka vår
-"be så skal dere få". Hvorfor ber vi? Lage bønner

Ansvarlig

Trosopplærer + Prest

Kommentar:

Se opplegg på nettet.

Pinsefest

Alder: 10 - 10 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-Hva er pinse?
-Bli kjent med pinsens fortelling
Livstolkning og livsmestring

-Ånden er gitt oss til hjelp alle dager
-Trygg i kirka

Kirkens tro og tradisjon

-Pinse = 50, 50 dager etter påske kommer pinse
-Kristi himmelfart danner bakteppet
-Disiplene skulle minnes Moses (derfor var de
egentlig samlet)
-Pinseunderet, Apg 2
-3. trosartikkel

Kristen tro i praksis

-Be
-Synge
-Høre bibelfortellinger
-Gjøre liturgi

Tema/innhold

Arbeidsmåter

-Personlig invitasjon
-Enkel, selvlaget gudstjeneste i kirka
-Fest=kake eller is

Ansvarlig

Trosopplærer, organist, frivillige

Kode B

Alder: 11 - 12 (5 Samvær, tilsammen 10 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
Bygge fellesskap

Mål
Bli bedre kjent med Bibelen
Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner
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Kirkens tro og tradisjon

Bibelen: bli kjent med boka og bli nysgjerrig
Følge Kode B-opplegget (på nettet)

Tema/innhold

Bibelen: 1) hva er bibelen? Skapelsen og Babels
tårn. 2) Den store redningsplanen, 3) Jesus, 4)
Disiplene
Kristen tro i praksis

Lese bibelen
Oppleve kristent fellesskap

4 samlinger i menighetshuset på ettermiddager
Arbeidsmåter
1 Gudstjeneste (Såmannssøndagen)
Ansvarlig

Trosopplærer+ frivillige

Dagstur

Alder: 11 - 12 (2 Samvær, tilsammen 16 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

-Samhold
-Vennskap
Livstolkning og livsmestring

Livs-og troshistorie: hvem har påvirket meg?
De store spørsmålene: mening, identitet, ondes
problem, tro og vitenskap

Kirkens tro og tradisjon

1 trosartikkel: skapelse, ondes problem. Vi er skapt
unike til fellesskap med Gud og hverandre. 1.Mos,1

Tema/innhold
-De første kristne, de 4 b-ene, samhold, Apgj???
Kristen tro i praksis

Diakoni: Guds omsorg for oss, og vår omsorg for
hverandre
Medarbeiderskap: Lære å samarbeide og få ansvar

Arbeidsmåter

Planlegge og gjennomføre i samarbeid med Megaklubben

Ansvarlig

Trosopplærer

LysVåken

Alder: 11 - 11 (1 Samvær, tilsammen 13 timer)
Type tiltak:

LysVåken
Gi gode opplevelser for 11-åringene

Mål
Lære dem å være våkne overfor seg selv, andre og Gud.
Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner
Barna får stille spørsmål om troen

Kirkens tro og tradisjon

Tema/innhold

Barna deltar i skuespill: Jesus som 12-åring i
tempelet, Luk 2.
Dåpen, nattverd
Film om Josef
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Kristen tro i praksis

Opplever fellesskap og mestring
Opplever felles kveldsbønn og bordbønn
Synger Lysvåken-sangen

Arbeidsmåter

Oppmerksomhets-leker
Middag, kveldsmat, frokost
Gudstjenesteverksted: øve på skuespill og lysvåkensang
Kirkeomvisning
Film: Josef i Egypt
Overnatting i kirka/menighetshuset

Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige

Kommentar:

50 kr pr person i 2013

Misjon. Hvem er min neste?

Alder: 12 - 16 (3 Samvær, tilsammen 12 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Hva er misjon.
Bli engasjert i og høre om menighetens misjonsprosjekt.
Livstolkning og livsmestring

Misjon er å dele både ved å gi og ta imot.

Kirkens tro og tradisjon

Det er ingen fordømmelse Rom 8.1,5. 12 - 19.
fordi Gud vil frelse alle Joh 3.16.
Gå derfor ut Matt 28. 18 - 20

Kristen tro i praksis

Temakvelder med fokus på misjon.
Bønn for misjonsvirksomhet og misjonærene.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Besøk av misjonær.
Besøk av innbygger fra land hvor det drives misjon.
Changemaker. Hva kan vi gjøre her hjemme.
Opplevelser ved hjelp av rollespill etc.

Ansvarlig

Trosopplærer

Utdeling av bibel. Påmelding konfirmasjon

Alder: 13 - 13 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Forberede konfirmasjonstiden.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Hva vil jeg. Hvem er jeg.

Kirkens tro og tradisjon

Hvorfor har vi konfirmasjon?

Kristen tro i praksis

Troen betyr noe for meg

Arbeidsmåter

Delta på gudstjeneste før konfirmasjonstiden.
Utdeling av bibel til bruk i konfirmasjonsundervisningen.
Påmelding til konfirmasjon.

Ansvarlig

Prest, trosopplærer
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Mega. Sammen med Gud og hverandre.

Alder: 13 - 18 (30 Samvær, tilsammen 90 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Oppleve fellesskapet og kjenne seg trygg på andre.
Bli fortrolig med bibelsens fortellinger og troens innhold.
Ha et tilbud fra kirken der ungdommene er.
Rusfritt og trygt møtested.
Bli inspirert til å leve som en Jesu disippel.
Livstolkning og livsmestring

Livs-og troshistorire: hvem påvirker meg?
Personlig vekst: ta mer ansvar for seg selv og andre.
De store spørsmålene: skapelse, identitet, ondes
problem, tro og vitenskap, kristendom og andre
religioner og livssyn
Sentrale dimensjoner: vennskap og relasjoner,
følelser og grenser, tilgivelse og forsoning, tro og
tvil, utdanning og yrkesvalg.

Kirkens tro og tradisjon

1 trosartikkel: skapelse, ondes problem,
menneskeverd, takknemlighet
2 trosartikkel: Jesus,- Gud og menneske, forsoning
og frelse, død, oppstandelse, gjenkomst.
3 trosartikkel: Den Hellige Ånd, nådegaver, misjon,
kirka

Tema/innhold
Bibelen: frelseshistorien, Fortellinger fra Jesu liv,
død og oppstandelse, Jesu undere, Apg- urkirken,
misjon, nådegaver
Gjentagelse på tematikken hvert 2 år.
Kristen tro i praksis

Bønn: lære å be, bli fortrolig med det
Sang, musikk: lovsang, salmer,- glede og klage
Diakoni: være inkluderende fellesskap, vise omsorg
for hverandre
Tilgivelse: lære om forsoning
Medarbeiderskap: få ansvar for ulike oppgaver.

Samles hver fredag utenom ferier i forpakterboligen
Arbeidsmåter

Andakt i kirka/forpakterboligen
Aktiviteter/sosialt etterpå

Ansvarlig

Trosopplærer, frivillige medarbeidere.

Krik-Tveit

Alder: 13 - 18 (20 Samvær, tilsammen 30 timer)
Idrettsglede
Mål

Fellesskap
Trosopplæring
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Livstolkning og livsmestring

Vennskap og relasjoner

Kirkens tro og tradisjon

1 trosartikkel: skapelse, takknemlighet
2 trosartikkel: Jesus, Gud og menneske, Jesu liv.
3 trosartikkel: Den Hellige Ånd, kirken.

Kristen tro i praksis

Bønn: fortrolig med bønn
Diakoni: ha inkluderende fellesskap
Medarbeiderskap: få ansvar

Tema/innhold

Leie gymsalen til Ve skole
Arbeidsmåter
Møtes ca annenhver søndag kveld
Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige
Spørre folk på Krik-linja Ansgar eller folk på soldatlaget Kjevik til å ta ansvar?

Kommentar:

Mulig det blir familiekrik i tillegg/istedet for vanlig krik. Tiltaket har ikke blitt satt i gang ennå.
Jobber med saken.

Konfirmasjonsundervisning inkl turer

Alder: 14 - 14 (25 Samvær, tilsammen 60 timer)
Type tiltak:

Konfirmasjon
Få opplæring og et mer bevisst forhold til kristen tro

Mål

Skape lyst til å være med i et kristent fellesskap gjennom variert undervisning og opplevelser
Få med ungdom videre i ulike typer arbeid
Livstolkning og livsmestring

Livs-og troshistorie: lære å snakke om erfaringene i
eget liv, i lys av Guds verden.
Personlig vekst: utfordre dem til å ta reflekterte valg
De store spørsmålene: hvor kommer jeg fra? Hvem er
jeg? Hva er meningen med livet? Det ondes problem
osv.
Sentrale dimensjoner i livet: identitet, relasjoner,
seksualitet, døden, håp, tro og tvil, tilgivelse og
forsoning osv.

Kirkens tro og tradisjon

1, 2 og 3 trosartikkel.
Sakramentene

Tema/innhold

Bibelen
Bønn
Kirken
Kristen tro i praksis

Oppleve kristent fellesskap
Bønn: bli fortrolig med bønn
Gudstjenestefeiring: delta i gudstjenester
Bibellesning: oppdage bibelen
Delta i fasteaksjon
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Undervisning
Delta i enkelte gudstjenester og i ungdomsarbeid
Arbeidsmåter
Hjemmegrupper
Turer
Ansvarlig

Prest, trosopplærer + frivillige medhjelpere.

Vedlegg 1:

Program 2013-2014.docx

Ledertreningskurs etter konfirmasjon

Alder: 15 - 18 (15 Samvær, tilsammen 30 timer)
Type tiltak:

Breddetiltak året etter konfirmasjon
Rekruttere ledere til ungdomsarbeid

Mål
Oppleve kristent fellesskap
Livstolkning og livsmestring

Personlig vekst: få ansvar
Vennskap og relasjoner: være med i et
fellesskap

Tema/innhold

Kirkens tro og tradisjon

3 trosartikkel: den hellige ånd, misjon

Kristen tro i praksis

Bønn
Sang, musikk
Bruke nådegaver

Ha undervisningsbolker
Praksis: bidra i trosopplæringstiltak, på konfirmanttur, ha egne turer.
Arbeidsmåter

Samarbeide med Hånes kirke på turer.
Turer og undervisning

Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige

Kommentar:

Mer detaljer kommer etterhvert.

Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner

Juletrefest

Alder: 0 - 18
Bygge fellesskap
Mål

Invitere nye folk
Feire, synge, spise.

Ansvarlig

Roald Pedersen

Side 15 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Påskevandring

Alder: 3 - 5

Mål

Invitere barn i barnehagene på påskevandring i kirka.
Bli kjent med påskefortellingene gjennom sang, deltakelse og drama.

Ansvarlig

Trosopplærer

Soulchildren

Alder: 8 - 14
Fellesskap
Mål

Sangglede
Mestring

Ansvarlig

Ellen Kvinlaug og Inger May Ommedal

Pilegrimsvandring

Alder: 10 - 10

Mål

-Oppleve kristen tradisjon og lokale kirkeveier i Tveit.
-Gud i naturen
-Gjøre erfaringer på gamle skikker og tradisjoner rundt kirkegang
-Israelsfolkets vandring, 2.mos,3-20

Ansvarlig

Prest

Ungdomsgudstjeneste/konsert

Alder: 15 - 18
Reunion
Mål

Fellesskap
Informere om ungdomsarbeid og ledertrening

Ansvarlig

Trosopplærer og frivillige

Utskriftsvennlig versjon (pdf)
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