Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet
Sokn
Høvåg
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
Hele menneske, hele menigheten, hele bygda.
Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk og smittende! Dette ønsker vi å legge til rette for på to arenaer:
Familien og menigheten.
Vi ønsker å gi barn og unge verktøy til det livet de har og skal leve.
At de får sin identitet i den kristne tro. Håpsdimensjon for livet og framtida.
At den treenige Gud er relevant for barn og unges liv. At de erfarer en link mellom tro og liv.
Erfarer at det nytter å be.
Vi ønsker å gi en totalformidling gjennom å høre, gjøre, be, bidra, dele og et godt sosialt fellesskap. Oppleve
Bibelens verden gjennom alle sanser.
Vi ønsker at barn og unge opplever seg sett, hørt og verdsatt som mennesker.
Vi ønsker at gudstjenesten skal være et møte med Gud, tros-felleskap og lære-felleskap.
Vi ønsker at barn og voksne i et samspill bryr seg om hverandre, bryr seg om mennesker i nærmiljø og har et globalt
perspektiv på miljø og rettferdighet. Menigheten og MR har Korsvei sine" fire vegvisere" som retningsgivende i
menighetsarbeidet: 1. Søke Jesus Kristus. 2. Bygge fellesskap. 3. Leve enklere. 4. Fremme rettferdighet.
Trosopplæringen ligger midt i denne tradisjonen. Bo-hjemmeleiren og Minikonfirmantleiren har tydeligst alle fire
vegviserne med i programmet.
I aldersperioden 0 -15 år har vi spesielle fokus: 0-3 årsalder med fokus på tro i hjemmet. 4-9 årsalder Bibelfortellinger
med hovedtyngden på Jesus fortellinger. 10-11 årsalder med fokus på Bibelen, se sammenhengen i "den lille
fortellingen" og "den store fortellingen." 14-15 årsalder konfirmasjonsundervisning. 15 -18 årsalder har vi
ungdomsarbeidet PUSH, et bredt tradisjonelt tilbud, med ungdomskvelder, disippelgrupper, div. diakonioppdrag og
årlig fjellturer. Sang og musikk tilbud er under oppbygging. "16.mai" et alkoholfritt arrangement er under planlegging.

Grunnlag og særpreg
Høvåg ligger langs kyststripa mellom Kristiansand og Lillesand hvor vi har Blindleia med de kjente uthavnene
Ulvøysund, Gamle Hellesund og Åkerøya. Høvåg har en sterk og stolt kystidentitet og bygdekultur. Høvåg har også
et aktiv selvbevisst småsamfunn i de indre bygder med gårder, skog og hei landskap. Steinkirken fra 1100 tallet
forteller oss at vi har en lang kristen historie og tradisjon. Hvert år arrangeres det Gabriel Scott dager med bl.a
gudstjeneste. I mye av Gabriel Scott sitt forfatterskap beskrives Høvåg landskap, historie og lynne. Det er med på å
ta vare på den gamle identiteten vår til nye generasjoner. Høvåg bygda fremstår ressurssterk med mye aktivitet og
med lite sosiale utfordringer. Sommeren øker folketallet betydelig med alle feriegjestene.
Høvåg menighet har fokus på enheten og mangfoldet som preger menighetslivet. Kirke og bedehus går "hånd i
hånd" og menighetskontoret ligger i bedehuset. Kirke og bedehus samarbeider blant anna om en felles
aktivitetskalender og nettside og har felles administrasjonsutvalg. Stab, bedehusstyret og menighetsråd har årlige
samarbeidsmøter. Bedehuset er blitt bygdas storstue hvor terskelen er lav. Det kjøres RC bane, konserter, "midt i
livet" kvelder med dagsaktuelle temaer for å nevne noe som trekker fulle hus. Kirke og bedehus, og videre kirke og
bygdeliv har tradisjoner langt tilbake i å samarbeide.
Visjonene til trosopplæringsprosjektet fra 2005 "Hele mennesket, hele familien, hele bygda" ligger midt i denne
tradisjonen som det har vært naturlig å bygge videre på.
Av det som ligger til grunn for fornyet trosopplæring, er blant annet et ønske om å lære barn og unge diakoni. Vi
ønsker at barn og unge skal kunne delta i diakonale prosjekt. I de diakonale prosjektene har vi tenkt bredt; Miljøet og
skaperverket, fattigdom retta mot barn i misjonsorganisasjoner, hjelpetjenester i nærmiljø hos naboer og familie,
besøke beboere på bygdas sykehjem med underholdning m.m, julegaver til barnehjemsbarn til barnehjem i
Russland, innsamling til fasteaksjon. I 2013 startet menigheten opp med en "God dag" vår og høst hvor bl.a
konfirmantene gjør praktiske hjelpeoppgaver i bygda. Det er innarbeidet et godt samarbeid med bygdas idrettslag om
et årlig "Håp løp" hvor inntekten går til menighetens misjonsprosjekt. Alt dette er med på å gi barn og unge en
forståelse av hva praktisk kristendom er.
Vi ønsker at barn og unge i Høvåg skal oppleve at de blir sett, hørt og får omsorg som ligger i diakoniens natur. Det
er viktig og ikke formidle diakonien som en vei til frelse, men formidle diakonien som en vei til å være gode forvaltere
av skaperverket, gode gjerninger til rettferdighet og et godt liv for fler enn seg selv.
Vi legger mye arbeid ned i gudstjeneste tenkning i tilrettelegging, involvering og deltakelse for alle generasjoner. Vi
ønsker å legge vekt på fortelling, sang/salme/musikk og legge til rette for varierte bønnemuligheter.
Trygghet skal ligge bunnen og gjennomsyres i alt barn og unge vil møte i trosopplæringsarbeidet. Det vil gi god
grobunn for tro, tillitt og læring.
Hele menneske, hele menigheten, hele bygda, visjonen for prosjektet vi startet i 2005, vil fortsatt ligge der som en
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grunnplanke i all vår tenkning.

Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
Litt historikk: Høvåg menighet har hatt prosjektmidler og arbeidet i trosopplæringsreformen siden 2005 til 2009 med
midler til 100 % stilling. Midlene fortsatte i mellomperioden fra 2009 til 2012. Fra nyttår 2012 fikk hele prostiet midler
fra trosopplæringsreformen og dermed redusert resurser til 16 % trosopplærer stilling.
På tross av omstendighetene har vi gjennomført de fleste planlagte trosopplæringstiltak som tidligere var satt i gang.
Vi har mye å bygge på. På grunn av prosjekttiden og mellomperioden har vi opparbeidet program, innhold og rutiner.
Vi har også fordelen av at samme resurser i enkelte tiltak kan brukes både i Høvåg og Lillesand menigheter.
Menighetsråd har et hovedansvar for trosopplæringen, men har etter fordeling av trosopplæringsmidler menighetene
imellom i prostiet i liten grad vært involvert i organisering og innhold av trosopplæringen. Dette er blitt delegert til
ansatte. Trosopplæringsansatte og sogneprest har arbeidet videre med struktur, arbeidsfordeling mellom ansatte og
en trosopplæringsplan som er mulig og reell i forhold til ressursene vi nå har.
Arbeidsoppgavene mellom sogneprest og kateketstillingen er gjort litt om, slik at kateketen hovedsakelig arbeider
med barn fra 7 år og eldre og i konfirmantarbeidet. Sognepresten skal ha ansvar mot 7-9 åringene (Bo hjemme
leiren.) og konfirmantenearbeidet. Trosopplærer med hovedvekt 0 -13 åringene. Ungdomsarbeider 13 - 18 år+. Med
den omorganiseringen og justeringer vi har hatt, vil vi kunne opprettholde alle tiltak vi har bygget opp siden 2005 selv
med de kraftige nedskjæringer fra 100 % til 16 % stilling av trosopplæringsmidlene.
Vi må ha et kontinuerlig arbeide videre med rekruttering av frivillige. Sogneprest og adminansatt er begge i MR og
AU og er på den måten kontaktpunkter mellom MR og ansatte. Ønske er også at det er en person i menighetsrådet
som har mer "øye" for arbeidet med trosopplæringen I tillegg har vi også et felles AU for MR og bedehusstyret (ikke
tilknyttet noen organisasjon) som sogneprest og adminansatt sørger for godt samarbeid og samhandling om
menighetsarbeidet.
Vi har et velfungerende dåpsutvalg som planlegger og gjennomfører tiltak for aldersgruppen 1-6 år sammen med
trosopplærer og sogneprest. Vi vil arbeide for å få lignende utvalg for 7 – 9 år sammen med sogneprest og kateket. Vi
vil arbeide for å få et team rundt 10 -13 årsalder. Vi ønsker også å rekruttere flere frivillige til et team rundt
konfirmantarbeidet.
Ungdomsarbeidet lønnet av givermidler, blir ledet av to ungdomsarbeidere en 30 % stilling og en ansatt i 20 %
musikk av menighetsråd og bedehusstyret med en egen styringsgruppe. Ungdomsarbeider leder i tillegg "Etter
skoletid" for 5-7 trinn.
I de fleste tiltak er gudstjenesten sentral hvor sognepresten, trosopplærer og eller kateket sammen med utvalg og
andre frivillige samarbeider.
Sognepresten, kateket, tros-opplærer og ungdomsarbeider har et løpende samarbeid om innhold av
trosopplæringen. Sognepresten og admin-leder har sentrale roller mot menighetsråd, AU og bedehusstyret.
Trosopplæringsansatte i Birkeland, Lillesand og Høvåg møtes 2-3 ganger i året til dele erfaringer, støtte, og se etter
mulige fellestiltak og samkjøring.
Høvåg barn og ungdom får nå invitasjoner til enkelte trosopplæringstiltak i Lillesand som organiseres fra Lillesand.

Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring
I ungdomsarbeidet PUSH sitter ungdommer sammen med ungdomsarbeider i et styre
som planlegger og gjennomfører ungdomskvelder.
Ungdommer hankes inn som medledere på leirer o.a for yngre barn.
Ungdomsarbeideren innen musikk, arbeider med å få fram unge sang og musikere. Dette
har gitt frukter siste år som beriker ungdomsarbeidet, gudstjenester og konserter.
Konfirmantene har tradisjon for å være aktive i flere gudstjenester med tekstlesing,
musikkinnslag, drama, ministrantoppgaver og som kirkeverter.
Flere ungdommer bytter på å styre lyd og bilde i gudstjenester og andre arr.
Høsten 2014 ble det startet opp søndagsskole og "Varme hjerter" (for større barn) i kirka
under gudstjenester. Disse barna har vi også på ulike måter tenkt skal medvirke under
gudstjenesten. "Varme hjerter" gruppen lager vafler til kirkekaffen.
Sisters disippelgruppe er delaktig i planlegging og gjennomføring av jenteturer.
De fleste aldersgrupper er aktivt deltagende i diakonale prosjekter som å gi gaver til
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Barn og unges
medvirkning

Hjemmet/familien

Gudstjeneste

barnehjemsbarn, besøke bygdas sykehjem, rydding i skjærgården osv. Se tiltakene.
Barn og unge er med å forme gudstjenestene med bønner, intervjuer, sang, drama og
tegninger laget på forhånd i tiltakene.
Hver gudstjeneste hvor det er barn til stede blir barn invitert til å tenne lys i lysgloben.
Bønnene knyttes til barnas verden når lysene tennes. I gudstjenestene har presten en
tematisk ting i kirkas skattekiste og samtaler med barna. Når det er dåp, er som oftest
barn og unge involvert med tekstlesing, lystenning m.m
Palmesøndag er påskeskolebarna en integrert del av det store Påskedrama i Høvåg
kirke.
Søndagskolen har arrangert Slush kurs lokalt. Dette beriker menighetslivet. Flere unge
er medledere i barnekor og i søndagskolen lokalt og i søndagsskolens kretsstyret.
Rekruttere barn og unge til deltagende menighetsliv er et kontinuerlig arbeid. Vi har et
mål at vi spesielt i gudstjenestene og i gudstjenesteplanlegging må være kontinuerlig
opptatt av å involvere barn, unge, grupper og lag.
Menighetens misjonsprosjekt byttes hvert andre og tredje år. Vi vil fortsette og arbeide for
at misjonsprosjektet blir en del av trosopplæringen (misjon og diakoni). Når menigheten
har misjonsprosjekt hvor barn får hjelp, har vi stor mulighet til å få barn engasjert. Dette
er fast innslag i eks. Bo- hjemmeleiren.

Før dåpssamtalen får foresatte en lokalt laget dåpsfilm med tema om det som skjer i
dåpen og om tro i hjemmet. Filmen er et utgangspunkt for dåpssamtalen. I dåpssamtalen
oppmuntres det til tro i hjemmet og til å delta i menighetslivet med barna.
Babysang har fokus på å gi foreldre trygghet i at de er de viktigste trosformidlere for
barna. De oppmuntres til å få gode vaner ved å bruke kristne sanger og bønner i
hjemmet. I prestens kvarter på babysang en gang i året, formidler sognepresten hva
familiene kan gjøre i høytidene og tips om aktuelle bøker/Bibler til bruk sammen med
barna. Det blir et fint nært møtepunkt med bygdas prest.
Vi har eget treff for 1-3 åringer to ganger i året, hvor familiene får middag og
samlingsstund/gudstjeneste i kirka med fokus på tro i hjemmet.
4 års- og 6 årsbok: Gudstjenestene i forbindelse med disse tiltaka er også viktige
møtepunkter med familien og oppmuntring til å bruke boka aktivt i hjemmet. Ikke minst de
opplevelsene foreldre-barn får sammen i gudstjenestene og i aktivitetene. På den måten
alminneliggjør og læres tro ved å gjøre både i hjem og menighet.
Foreldremøte for konfirmanter: Det arbeides nå med fornying hva foreldremøtene skal
inneholde.
Foreldre involvert i forbindelse med tiltaka: Det er en verdi i seg selv å være sammen
som familie. Viktig at menigheten ikke splitter opp familien for mye, men heller bygger opp
om fellestiltak for hele familien. Eks. Vi inviterer til å være sammen i opplevelsene med
barna på julevandringen og skattejaktturen. Vi inviterer til tidsavgrensede oppgaver i
forb. med at deres barn er med i et tiltak/leir. Vi ser etter om det er hobbyer, yrker,
livserfaringer m.m foreldregruppen kan kobles til trosopplæringa.

Gudstjenesten og kirkerommet er unikt og i seg selv trosopplæring. Derfor er det naturlig
at gudstjenesten og kirka skal være i de fleste tiltak. På den måten får vi også "gratis"
flere ansatte som medspillere til å dele på oppgavene i trosopplæringen. Dette krever
god planlegging og godt samarbeid.
Vi vil legge til rette for at kirka skal være et naturlig sted å søke fellesskap med Gud og
mennesker gjennom involvering av barn, unge, grupper og lag. Se barn og unges
medvirkning.
Vi arbeider med å samle nye og gamle salmer og sanger vi ønsker at barn og unge skal
huske å gjenkjenne og at de lærer noen utenat. Noen sanger som Bibeltekster. Se
vedlegg.
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Oppfølging av frivillige
medarbeidere

Vi ønsker å være oppmuntrende, støttende og i dialog i en gjensidighet med alle
medarbeidere. Vi har kontakt og samarbeider med frivillige medarbeidere i forbindelse
med tiltak. Kurs o.l vil i hovedsak satse på lokalt p.g.a deres arbeidstid. Være aktiv i
menighetsblad og nettside med informasjon om aktuelle kurs og samlinger som
medarbeidere kan gjøre seg nytte av.
Kontinuerlig rekruttering av nye medarbeidere generelt og til tiltaka.
I MR og andre utvalg er det viktig med flere møtepunkter gjennom året.
Medarbeiderfest med takkegaver/hilsen til medarbeidere som slutter.
Vi har utviklet en egen kopp og et eget fat til medarbeidere som trapper av etter lang
tjeneste.

Inspirasjonsamlinger.
Utviklingsamtaler til bruk i de forskjellige arbeidgrenene
Kurs og konferanser
Medarbeiderfest med takkegaver/hilsen til medarbeidere som slutter.
Vi har utviklet en egen kopp og et eget fat til medarbeidere som trapper av etter lang
tjeneste. Kontinuerlig rekruttering av nye medarbeidere generelt og til tiltaka.

Tverrfaglig samarbeid

Samarbeid med b/u org

Kommunikasjonsarbeid

Inkludering og
tilrettelegging

Vi har god erfaring med flat struktur i staben der alle med-virker sammen på tvers av
profesjon. Trosopplæringa er blitt en del av de daglige oppgaver og driften på
menighetskontoret. Det er et stort samspill i staben, utvalg og lag. Alt som skal
planlegges, invitasjonsbrev sendes ut, annonser, legges inn på nettet, kunngjøringer,
være på hugget med reportasjer i lokalaviser, påmeldinger osv. Det skal kjøpes
rekvisitter, rigges til, øves osv. I de fleste tiltak samarbeider flere ansatte fordi
gudstjenesten som oftest er endel av tiltaka. Vi har lykkes i eks. Familiesamling/
gudstjenestene nettopp p.g.a av samarbeid og tverrfaglighet. I dåpsutvalg og MR har vi
også gleden av forskjellige fagfelt som eks i pedagogikk, ledelse, kunst m.m.
Julevandring, påskevandring og det store påskespillet har også lykkes mye p.g.a
samspill og tverrfaglighet. Vi må hele tiden være bevisst og på jakt etter mennesker som
vil bruke sine yrker, hobbyer og erfaringer i menighetslivet og tiltaka. Det er en god
kvalitet sikring at soknepresten har oversikt over trosopplæringen og det teologiske
innholdet. Vi er hele tiden i en løpende dialog.

Misjonsavtale som menigheten har for 2 år om gangen for tiden: JOIN 2012-14. Se Bo
hjemme leir.
NMS i forbindelse med Barnas misjonsdag.
Grønn hverdag og speider i forbindelse med Minikonfirmantleir og Grønn gudstjeneste.
Idrettslaget Høvdingen i forbindelse med Håp løpet til inntekt for misjonsprosjektet. Vi
ønsker å invitere 5 åringer som et trospplæringstiltak til familiemøtene som
"Hjertegruppa" planlegger og arrangerer på bedehusmøter et par ganger i året.
Vi bruker aktivt menighetsblad, nettside (både før tiltak og bilder m.m etter tiltak,) Høvåg
kalenderen som alle husstander får, plakater og invitasjonsbrev til alle døpte. I tillegg til
brev til alle døpte i skolealder, får vi etter avtale med skolen anledning til å gi ranselpost
(invitasjon gjennom skolen) dermed får de fleste to invitasjoner til hvert tiltak. Noe
post/plakater til foreldrene gjennom barnehagen.
Påmelding skjer ved tlf til menighetskontor, e-post og sms. Sms blir mest brukt. Vi har en
egen kvalitet sikrings perm hvor vi har navn på familier som ikke ønsker invitasjoner og
"ikke medlemmer" som ønsker invitasjoner.

Spørsmål om behov og muligheten for tilrettelegging for funksjons hemninger legger vi i
inn i invitasjonene. Vi vil også bruke muligheten til å gi info i menighetsblad ved
høstsemester start og at det alltid ligger inn på menighetens nettside. Det samme gjelder
info for å rekruttere "en til en" assistent ved behov. I tillegg må vi gå til enkeltpersoner
direkte for og spør. Det er mange individuelle behov som må tilrettelegges når den
enkelte meldes på.
Info om tiltak, invitasjon, påmelding, planlegging av innhold og tilrettelegging, innkjøp, tar
mye tid. Flere dagers program som leirer krever mye planlegging, tilrettelegging,
rekruttering av medarbeidere og organisering av folk.
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rekruttering av medarbeidere og organisering av folk.
Alle barn og unge trenger samtalepartnere, bli sett og hørt, derfor trenger vi alltid mange
voksne i alt arbeidet vi gjør.

Diakoni

Diakoni må gjøres jevnlig, ikke bare fortelles om. Diakoni er en viktig og vesentlig del av
trosopplæringen for de fleste alderstrinn. Det prøver vi å legge til rette for ved å legge
vekt på *diakoni i nærmiljø *for familie og venner, *i bygda, *på sykehjem og
engasjement utover som *misjonsprosjekt, * skaperverket/miljø. Se tiltak.
I 2012 startet menigheten "God dag" to ganger i året der det inviteres til å gjøre praktiske
oppgaver hjemme hos folk, vaske biler og gratis kafe på bedehuset. Bl.a er
konfirmantene med på dette. Konfirmantene har også i mange år hatt fasteaksjonen for
KN som en del av konfirmantundervisningen.
Høvåg menighet har misjonsprosjekt som trosopplæringen knyttes til. Vi ønsker
misjonsprosjekt som engasjerer barn og unge, der de kan oppleve de kan bety en
forskjell. Vi anbefaler menighetsrådet til å velge misjonsprosjekt der det er barn og unge
som får hjelp. Vi oppfordrer misjonsorganisasjonene til konkrete prosjekt som barn og
unge kan tenne på og engasjere seg i. I trosopplæringen har vi fokus på misjon (og
diakoni) på Bo hjemme leiren. Se tiltak. Barnas misjonsdag er knytta til NMS og
barnelagene. Vi ønsker misjonsprosjekt som engasjerer barn og unge, der de kan
oppleve de kan bety en forskjell. Barn hjelper barn vil engasjere. Har vi gode tiltak, vil det
kunne være motiverende til å bli med i kirkens tiltak.
I diakonien skal barn og unge selv bli sett, hørt og bli tatt på alvor. Det ønsker vi å ha et
bevisst forhold til i møte med barn og unge i alle trosopplæringstiltak.

I trosopplæringen legger vi vekt på konteksten og kulturen i Høvåg bygd og kystkulturen.
Høvåg har et rikt kulturliv basert på mye frivillighet. Vi kobler frivillige som har
kunnskaper fra kystkulturen til eks. leirer vi arrangerer. Bedehuslivet/kulturen står sterk,
som lever i et godt og gjensidig samarbeid med kirken. Vi har ei ca 1000 år gammel kirke
som vi ønsker barna og unge skal være stolte over og bli glad i. På Lys våken overnatter
barna i kirka. Da får de gjøre seg kjent i og rundt kirka og går på symbol jakt. Fra 0 til 18
år får barna mange anledninger de blir invitert til gudstjenester bl.a med
bønnevandringer, påskevandring og julevandring. Konfirmantene har ofte avslutningene
av konfirmanttimene i kirka. På den måten tror vi kirka oppleves som deres kirke, ei kirke
som de vil få et forhold til, samtidig et forhold til kirka som en viktig del av deres kulturarv.

Musikk og kultur

Vi ønsker å utvikle oss mer på musikkfeltet i trosopplæringen bl.a i Familiesamlingene og
gudstjenestene. Vi arbeider for tiden med å bygge opp sang og salme repertoar i
trosopplæringen med nye og gamle salmer og sangskatter. Vi ønsker å ha en bevissthet
rundt salmesang når det forventes barn til gudstjenester. Vi legger vekt på at det skal
være et sangrepertoar link mellom babysang, fireårsbok og gudstjenester. 6 årsbok og
gudstjenester osv. Link mellom søndagsskolesanger, kor og gudstjenester. Vi ønsker at
noen sanger læres (eks sanger som er rene bibelvers), andre kjernesalmer i forbindelse
med høytider. Se vedlegg. To barnekor er involvert i flere gudstjenester gjennom
kirkeåret. Vi er hele tiden på utkikk etter "talenter" som kan delta på gudstjenester og
konserter. Vi har nå større mulighet til å få mer sang og musikk i ungdomsarbeidet med
en musikkansatt i ungdomsarbeidet.

Trosopplæring sanger og salmer4.doc
Høvåg menighet har misjonsprosjekt som trosopplæringen knyttes til. Vi oppfordrer
misjonsorganisasjonene til konkrete prosjekt som barn og unge kan tenne på og
engasjere seg i. I trosopplæringen har vi fokus på misjon (og diakoni) på Bohjemmeleiren.
Bo hjemmeleiren består av en lørdag med aktiviteter og undervisning om bl.a
misjonsprosjekt. Søndagen Mukulamesse og salgstorg. Dette er et bra konsept vi vil
fortsette med.
Vi utfordrer også misjonsorganisasjonene til å bidra på leirer, o.l. med kunnskap og
fortellinger fra prosjektene og andakter.
Barnas misjonsdag er knytta til NMS og barnelagene.
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Barnas misjonsdag og Mukulamessa har vi noen ganger slått sammen til en
gudstjeneste. Dette ønsker vi å dele opp, slik at vi får to gudstjenester. En med fokus på
misjon og en diakoni. Da har vi Barnas misjonsdag knyttet til NMS og barnelagene og Bo
hjemme leiren til 7-9 åringene med fokus på misjonsprosjektet og diakoni.
Barna som går på jenteforening og søndagskole har også egne misjonsengasjement.
Menigheten har årlig et samarbeid med idrettslaget Høvdingen om et terrengløp.
"Håpløpet" hvor inntekten går til misjonsprosjektet. For hver deltaker, gir forskjellige firma
gaver etter avtale. Dette er hovedinntekten til våre misjonsprosjekt. Misjonsprosjektet
gjøres kjent i avisreportasje, menighetsblad og nettside.

Misjon

Alder

Navn på tiltak

Omfang i samvær

Omfang i timer

0-1

Babysang

18

36

0-1

Dåpsamtale

1

1

0-1

Dåp

1

1

1-3

Familiesamling

6

18

4-4

Utdeling av 4 årsbok

1

2

4-5

Julevandring

2

2

5-5

Familiemøte med hjertegruppa 1

2

6-6

Påskeskolen

5

7

7-9

Bohjemmeleir

6

21

7-9

Barnetimen

18

18

10 - 11 Skattejakten

6

21

10 - 11 Lys våken

2

24

10 - 12 Etter Skoletid

30

60

12 - 13 Minikonfirmanleir.

2

30

13 - 18 Friluftsturer for ungdom

6

84

13 - 18 16 mai

6

30

14 - 15 Konfirmasjon

25

60

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 1 1 2 2 1 2 2 2 3

3

2

3

3

Planlagt: Totalt antall tiltak: 17
Totalt antall timer: 417
Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 11
Totalt antall timer: 305
Gjennomført 2012:
Totalt antall tiltak: 11
Totalt antall timer: 341
Gjennomført 2013:
Totalt antall tiltak: 13
Totalt antall timer: 363
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3

2

2

2

Gjennomført 2014:
Totalt antall tiltak: 14
Totalt antall timer: 384

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

Babysang

Alder: 0 - 1 (18 Samvær, tilsammen 36 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Fokus foreldre-barn, nærhet mor-barn. Lære sanger, bønner aftenbønner, bordbønner og regler.
Oppmuntre foresatte til at de er de viktigste trosformidlere for barna. Oppmuntre foreldrene til tro
i hjemmet som en naturlig del av det daglige liv, i hverdagen,helger og i års-rytmen/høytidene
helt fra barna er små.
Lav terskel til menighet, vi står sammen om barnet, info om menighetens arbeid retta mot barn
og unge, bygge relasjoner/nettverk.
Livstolkning og livsmestring

Det er verdifullt og viktig at babysang når ut til barn i
første leveår. Foreldre får mulighet til å bli trygge i
rollen som trosformidlere i hjemmet og få gode
"hverdagsrutiner" i startfasen av småbarnstida. De
lærer, blir oppmuntret og får tips til hvordan det kan
brukes i hjemmet. De får et trygt møte med
menigheten og kirka.

Kirkens tro og tradisjon

Velsignelsesang
Bordvers: "Å, du som metter liten fugl" og "Gledens
Herre vær vår gjest".
Tekstlesing fra Bibelen.(Ment for mammaen) Salme
62.6-9. Salme 121. Salme 23. Salme 36.8-10.
Sefanja 3.17. Fil.4.4-7. Ef.3.16-17.
Vår Far, trosbekjennelse og salmer i gudstjenesten.

Kristen tro i praksis

Synge nye og gamle sanger og aftenbønner
Synge velsignelsesvers for barnet
Be bordvers
I gudstjenesten: Høre ordet forkynt,
bønnevandringer, be Vår Far, trosbekjennelse og
salmer. Er delaktig med å "framføre" sang,

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Barneregler, barnesanger,
bønner, aftenbønnsanger,
barnesanger fra
4 årsboka og gjenkjennbare sanger som de vil møte i familiegudstjenester.
Midt i programmet spilles klassisk musikk, det blåses såpebobler og det leses en Bibeltekst.
Ett prestebesøk i løpet av året: Med tema om høytider hva en kan gjøre som familie i hjemmet
og tips om bøker.
Diplomutdeling
Babysang program holdes for beboere på Høvågheimen (sykehjem) 1 g. i året.
Babysang deltar i familiegudstjeneste for de minste i oktober/november

Ansvarlig

Trosopplærer

Kommentar:

Se forøvrig vedlegg Tiltaksrapport 2009

Vedlegg 1:

Babysang tiltaksrapport 2009 Størst av alt Tiltaket ble gjennomført av HØVÅG MENIGHET.doc
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Dåpsamtale

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

Mål

Dåp
Forberede dåp. Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien.
Reflektere sammen med foreldre om dåp og løfter.
Foreldre som viktige trosformidlere for barna.
Bygge relasjoner mellom menighet og hjem.
Faddere involveres i trosopplæringen for barnet.
Informere og brosjyre om menighetens trosopplæring
Livstolkning og livsmestring

Få kontakt med foreldre.
Foreldre fortelle om barnet sitt, sin tilknytning til
kirke og troen. Skape trygghet rundt det som skjer
dåpsdagen.
Få tilknytning til kirken og menighetslivet.

Kirkens tro og tradisjon

Dåpsbefaling
Dåpsliturgien
Jesus og barna Luk.18.15-17.
Trosbekjennelsen
Vår Far

Kristen tro i praksis

Delta i dåpshandlingen
Be: Vår Far
Delta i liturgien og salmene
Be for og med barnet

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Samtale hjemme eller på kirkekontor/kirke. Refleksjon rundt dåpens løfter. Praktisk gjennomgang
av gudstjenesten. Gir dåpsboka med 32s infohefte om dåp, bønner og fortellinger, sang og
salmetekster. Gir info om menighetens barne- og familearbeid/trosopplæring.

Ansvarlig

Soknepresten

Kommentar:

Se vedlegg 1 som deles ut ved dåpssamtalen. Info om samtale og bønn ved sengekanten, tips
bøker og tro i hjemmet i høytiden.

Vedlegg 1:

så de kan bli hos Kristus når de vokser opp.doc

Dåp

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

Mål

Dåp.
En god ramme rundt dåpen for barnet.
Tilhørighet til kirken og menigheten.
Bygge relasjoner
Styrke foreldre/foresattes viktige oppgave og funksjon som trosformidlere.
Livstolkning og livsmestring

Tilknytning til kirken og troen.
Barnet et Gudsbarn og en del av menighetens
fellesskap.

Kirkens tro og tradisjon

Dåpsbefalingen.
Dåpsliturgien med kjernetekster.
Jesus og barna Luk. 18.15-17.
Trosbekjennelsen.

Kristen tro i praksis

Be Vår Far.
Delta i liturgien og salmene.
Delta i dåpshandlingen.
Bønn for og med barnet.
Tenne dåpslys.

Tema/innhold
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Arbeidsmåter

Dåpsgudstjenesten
Får dåpslys med symboler.
Familien kan delta med tekstlesing, lystenning og tørke hode til barnet.
Får info om babysang, familiesamling m.m.
Fadderne får hilsen med en bønn de kan be for fadderbarnet sitt.

Ansvarlig

Presten

Familiesamling

Alder: 1 - 3 (6 Samvær, tilsammen 18 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Fortsette kontakten som er etablert med mor/barn i babysang, nå også med fedre, søsken og
andre nære barnet. Sosialt måltidsfelleskap og gudstjeneste. Utøve troshandlinger som kan gi
varige vaner og trosuttrykk hos barna og familien. Lære ved å gjøre. Oppmuntre og motivere
foreldre/foresatte til gode vaner og tro i hjemmet som en naturlig del av deres liv som foresatte
kan være komfortable med. At barna og familiene får en naturlig relasjon til tro og som
deltagende og tilhørende i kirke/menighet. Synligjøre at barna og familien som viktig del av
menigheten.
Livstolkning og livsmestring

At hvert barn opplever seg sett, trygg og delaktig. Bygge
identitet hos barna og foreldre at de hører til hos Gud og
være hjemme i kirka. At det skal være naturlig for
foreldrene/foresatte å være i kirka og oppleve seg som
en del av menigheten. At barn og voksne opplever/ gjør
dette sammen.

Kirkens tro og tradisjon

Tre hovedtema rullerer. To ganger samme tema i løpet
av tre år men med variasjon. Se 1. vedlegg.
1. tema: Søndags feiring + dåpsengelen, symboler på
dåpslyset/i kirka, farger).
2.tema Bønn (bordbønn, takkebønner, aftenbønner og
velsignelse)
3.tema Lese sammen. Bibelfortellinger.

Kristen tro i praksis

Synge bordvers. Høre /se bibelfortelling. Synge/lære
sanger. Be bønner/kveldsbønner. Lære: Vår Far.
Velsignelse. Livet er en vandring (fakkeltog, prosesjon
og bønnevandring). Fellesskap.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

En samling i februar og en i oktober. Invitasjon i posten og påmelding på sms.
Middag/måltidsfelleskap på bedehuset. Navnesang for hvert barn og familiemedlemmene,
introduksjon av tema og informasjon og tips om bøker som kan brukes i hjemmet.
Fakkeltog/vandring til kirka. Presten tar imot på kirketrappa. Gudstjeneste/samlingsstund i kirka:
Prosesjon/dans med instrumenter, Bibelfortelling formidles gjennom bl.a dukketeater.
Bevegelsesanger bl.a med rytmeinstrumenter. Bønnevandring: Går, blir bært og større barn bært
på gullstol for å bli velsignet ved alteret, korsets tegn i vann eller aske(askeonsdag)ved
døpefonten og lystenning i lysgloben. Fløytespill på bønnestasjonene. Fløyteduett og såpebobler
fra orgelgalleriet til postludiet. Familiesamling blir overført til Lillesand menighet, men med et
annet navn "Første steg gudstjeneste" Planlegging av innhold skjer i dåpsutvalget i Høvåg. Prest,
kantor og trosopplærer gjør det samme begge i begge menigheter. Vi sparer på den måten tid
og resurser.

Ansvarlig

Dåpsutvalget/trosopplærer/prest

Kommentar:

1. Vi inviterer barn fra ett til tre år, derfor har vi tre årssyklus på innhold/tema (6 forskjellige
program. Det begynner å falle på plass, men er fortsatt under utprøving)2.Vandring går igjen i alle
trosopplæringstiltak/samlingene for 1 - 6 åringene. På familiesamlingen vandrer vi i fakkeltog fra
middagen på bedehuset til gudstjenesten/samlingsstunden i kirka. Presten står på kirketrappa og
tar i mot og alle går samla inn i prosesjon/dans med instrumenter i kirka.

Vedlegg 1:

2013 10 30 Invitasjon familiesamling2.doc
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Vedlegg 2:

2013 10 30 Program familiesamling Høvåg1.doc

Vedlegg 3:

Program familiesamling januar 20132.doc

Vedlegg 4:

2012 10 okt Program Familiesamling 1 til 3 åringer.doc

Vedlegg 5:

2014-01-29 Familiesamling Høvåg fortelling.doc

Utdeling av 4 årsbok

Alder: 4 - 4 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Utdeling av 4-årsbok

Mål

Møtepunkt med barn/familien og kirka. Dele ut ei bok med sanger, bønner og fortellinger som 4
åringene og foresatte kan bruke i hjemmet. I gudstjenesten: Bli kjent med en Bibelfortelling.
Jesusfortelling (2.år), lignelse (3.år)eller en fortelling som bygger opp om tro i hjemmet(1 år).
Se kommentarfeltet.
Livstolkning og livsmestring

Bygge identitet i barna som tilhørende i
menighet/kirken.Bekrefte foreldrenes rolle i
trosopplæringen. Barna trenger hjelp av de voksne. Boken
forteller noe om dåpen, trygghet, gudstjenesten og kirka.
1.år: Filip og den Etiopiske hoffmann.Bekrefte 4åringene
som eksperter på å stille vanskelige spørmål.Utfordre de
voksne til å "tørre" å stille vanskelige spørsmål. Undre seg
sammen.
2.år: Bibelfortelling - Jesus fortelling. Da Jesus stilte
stormen. La barna bli kjent med Jesus gjennom
Bibelfortelling.
3.år: Den barmhjertige Samaritanen. La barna bli kjent
med Jesus gjennom Bibelfortelling.

Kirkens tro og tradisjon

Bibelfortellinger. Trosbekjennelse, Vår Far, bønner,
sanger og velsignelse.
1 år: Filip og den Etiopiske hoffman "Forstår du det du
leser?" Ap.gj 8. 20 -31.
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti" Salme
119,105.
2.år: Jesus går på vannet Matt 14.22-34
3.år Den Barmhjertige Samaritan Luk. 10.25-37.

Kristen tro i praksis

Bibelfortelling. Trygg tro. Delta i det som skjer i
gudstjenesten og aktivitet etter gudstjenesten. Be Vår
Far, trosbekjennelse og synge sangene.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Før gudstjenesten: Invitasjon med cd "Med Petter i kirken".
som inneholder en del av de samme sangene som står i "Min kirkebok" og sanger som de vil
møte i familiegudstjenesten. Familiegudstjenesten er beregnet for de minste 0 - 4 år, mest retta
mot 4 åringene.
4 årsgudstjenesten og samling vil variere i en 3 årssyklus med tre forskjellige Bibelfortellinger for
at menigheten skal få variasjon. 4årsboka kan 4 åringene og foresatte bruke i hjemme. Preken
er kombinert med Pantomime. Ledere fra søndagsskolen er med i gudstjenesten, deler ut pose
med hefte med bibelfortelling m.m og invitasjon til søndagsskolen. Etter gudstjenesten:
Kirkekaffe og filmen kirkerottene (ikke hvert år).

Ansvarlig

Sokneprest, trosopplærer og dåpsutvalg.

Kommentar:

Selv om det hvert år er et nytt kull med fireåringer, har vi valgt å variere Bibelfortellingene. Målet
er likevel det samme med gudstjenesten. Joh.6.1-15. Er en flott tekst som vi ønsker å benytte. Et
barn er sentral i fortellingen. Med litt hjelp fra en voksen (Andreas) ble det som "det lille" barnet
hadde til en stor velsignelse for tusener. En trosopplæringsfortelling for barna til oppmuntring og
samtidig et "foreldremøte" hvor mye det kan bety og se og hjelpe et barn som ønsker å leve ut
sitt engasjement.
På gudstjenesten får 4åringene invitasjon til julevandring.
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Vedlegg 1:

20121118 Familiegudstjenste for de minste 4 årsbokutdeling AGENDA.doc

Vedlegg 2:

20121118 Familiegudstjeneste for de minste Tekstmanus Jesus går på vannet.doc

Vedlegg 3:

Invitasjon 4 årsbok.doc

Vedlegg 4:

2013-10-20 Høvåg 4-årsbok progr.doc

Vedlegg 5:

2013-10-20 Pantomime Den barmhjertige Samaritan.doc

Julevandring

Alder: 4 - 5 (2 Samvær, tilsammen 2 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
Lære/bli kjent med juleevangeliet gjennom julevandring.

Mål

At barna skal få en stemningsfull og levende innlevelse i juleevangeliet. Kjenne på samme
undringen og gleden som gjeterne, englene og vismenn hadde over at Jesus er født.
* Synge julesanger: Nå tenner vi det første lys, Nå vandrer fra hver en verdens krok (synges
under vandringen), Et barn er født og Jeg er så glad hver julekveld.
Gi et godt møte med kirken hvor barn og foresatte får gjøre/oppleve noe flott sammen.
Gi gaver til barnehjemsbarn i Russland.
Livstolkning og livsmestring

Erfare juleevangeliet ved å vandre/være i
fortellingen. Møte en/være engel, hyrde eller
vismann. Se Maria og Josef med Jesusbarnet i
stallen. Oppleve kirkerommet som et hellig rom.

Kirkens tro og tradisjon

Adventsang: Nå tenner vi det første lys.
Juleevangeliet. Luk.2.1-20.
Engelen Gabriell,Hyrdene på marken, stjernen som
viser vei og vismenn. Maria, Josef og Jesusbarnet.
Vandringssangen " Nå vandrer fra hver en verdens
krok." "Et barn er født i Betlehem." "Jeg er så glad
hver julekveld."

Kristen tro i praksis

Synge, bibelfortelling, vandring og takkebønn.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Vandring gjennom juleevangeliet. Poenget med julevandringen er å være i fortellingen.
Mottagelse og samling i store våpenhus: Velkomst. Forklaring hva som skal skje. Barna som har
med innpakka brukt leker til barnehjemsbarn i Russland legger de under et lite juletre. Lystenning
av advendtstake og synger: Nå tenner vi det første lys. Øver på vandringssangen: Nå vandrer fra
hver en verdens krok.
Pasjen kler seg og deretter får keiser Augustus på sin drakt, keiserkrone og septer.
Julevandring starter med at små og store skriver seg inn i manntallet
I løpet av vandringen, møter barna en engel, en gjeter og en vismann. Alle venter og gleder seg
til at den nye kongen skal komme. Alle deler dermed gleden og forventningen. Barna velger om
de vil være engel, gjeter eller vismann og kler seg med drakter (foresatte også). Vandringen
ender ved stallen hvor de gruppevis og to og to går fram til stallen. "Ekte" Maria og Josef med
Jesusbarn (rekrutteres fra Babysang) sitter i stallen. Julevandringen avsluttes med sangen: Jeg
er så glad hver julekveld.

Ansvarlig

Dåpsutvalget/trosopplærer

Kommentar:

Vi har en samling for 4åringene og en samling for 5åringene. Vi bruker samme mal til begge
aldersgruppene på invitasjonene hvert år.

Vedlegg 1:

09.Julevandringmanus revidert des.2.doc

Vedlegg 2:

11 Invit 5 åringene.doc
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Familiemøte med hjertegruppa

Alder: 5 - 5 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)

Mål

Familiemøte med kreativ Bibelfortelling.
Barn og foresatte i et stor-fellesskap.
Oppleve tilhørighet til Gud, Jesus, bedehuset og menigheten.
Livstolkning og livsmestring

Å høre til hos Gud og Jesus.
Bli kjent med Jesus som venn gjennom
Bibelfortellingene.
Tilhørighet til Bedehuset. Glede i sangen og
fellesskapet. Vennskap.

Kirkens tro og tradisjon

Bibelfortellinger.

Kristen tro i praksis

Bli kjent med Bibelfortellinger. Delta i bønnen Vår
Far. Delta i sang.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Hjertegruppa. Unge familier planlegger og gjennomfører familiemøtet.
Trosopplærer sender ut invitasjoner til 5 åringer.

Ansvarlig

Hjertegruppa tilknytta bedehuset

Kommentar:

Vi har vært i kontakt med hjertegruppa om vi kan inviterer en aldersgruppe spesielt til disse
familiemøtene.
Ønske om oppstart høsten 2015

Påskeskolen

Alder: 6 - 6 (5 Samvær, tilsammen 7 timer)
Type tiltak:

Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer

Mål

Lære om skapelsen, påskebudskapet og Jesus som den usynlige vennen.
Barna oppleve at de har en venn, Jesus som alltid går med dem.
Livstolkning og livsmestring

Påske som en viktig høytid.
Oppleve og erfare at Jesus er deres venn.
Kjenne kirka som sin og et godt sted å være.

Kirkens tro og tradisjon

Gud som skaper og det flotte Gud har skapt.
Syndefallet og påskebudskapet.
Jesus som venn.
Nattverd.
Bønn.
Sang.

Kristen tro i praksis

Be, synge, oppleve det å gi noe av sitt eget,
fortelle. Deltagende i menighetens gudstjeneste
med påskedrama på Palmesøndag.
Sanger:
Hvem har skap alle blomstene.
På Golgata sto det et kors
Jeg er oppstandelsen og livet.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Fortelling, påskevandring (Jesus på palmesøndag, fotvasken, måltid/nattverd spiser brød, druer
og smaker på oblater, korsfestelsen, oppstandelsen/den tomme grav i bårerommet under kirka
og påskedans i kirkeparken). Egen refleksjon/samtale, bønn og sang. Utdeling av boken "Den
usynlige vennen" av Kari Vinje & Vivian Zahl Olsen som vi bruker/forteller fra i tre samlinger.
Hjemmelekse: Tegne det de har lært. Teningene blir vist på utstilling i påsken og hele våren i
våpenhuset. Se og spise av de flotte gode fruktene Gud har skapt. Lage påskebukett til pynt i
kirka og til å gi bort til beboere på sykehjemmet. Barna synger og blir intervjuet om det de har
lært under besøk på sykehjemmet. Palmesøndag gudstjeneste: Deltar i menighetens store
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påskedrama. Får diplom. Påskeverksted.
Ansvarlig

Påskeskolen: Dåpsutvalget og ansatte. Palmesøndag: Sognepresten.

Kommentar:

Påskedrama(gudstjenesten)er lagt til palmesøndag. Se manus 4 vedlegg. De siste tre årene har
vi hatt påskedrama/spill m/kostymer, hvor Påskeskolebarna er med i prosesjonen med
palmegrener. I påskedrama er de med da Jesus rir inn i Jesusalem med palmegrener og
Hosianna rop. Under forhøret roper hele menigheten "korsfest" og etter oppstandelsen synger
barna "På Golgata sto det et kors". I avslutningen av påskespillet synger og danses
påskedansen av påskeskolebarna. "Jeg er oppstandelsen og livet". Barna får diplom i kirka.
Påskeverksted etter gudstjenesten arrangeres av en egen gruppe, barna blir invitert til verkstedet.
Nesten 100% oppmøte av 6åringene på alle samlingene, inkludert Palmesøndag.

Vedlegg 1:

Program og arbeidsfordeling Påskeskolen for 6 åringer.doc

Vedlegg 2:

Invit Påskeskolen.doc

Vedlegg 3:

DIPLOM10.doc

Vedlegg 4:

2010-03-28 barnas påskefest drama.doc

Bohjemmeleir

Alder: 7 - 9 (6 Samvær, tilsammen 21 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Diakoni – i vid forstand – er et overordnet tema for Bo hjemme-leiren. Vi ønsker at alle barna skal
oppleve at de blir sett og er verdifulle, og at de blir engasjert for mennesker som har det
vanskelig. Hvert år skal barna bli kjent med Korsveis fire veivisere, som menigheten har som en
del av sin grunnlagstenkning (se planens innledningsdel). Vi gir godt med rom til å bli kjent med
menighetens misjonsprosjekt. Fra 1.1.2015 er dette et Normisjons-prosjekt i Nepal: Sykehuset i
Okhaldhunga. Hvert år vil vi også at barna lærer/repeterer det dobbelte kjærlighetsbud, slik det
formuleres i Luk 10,27.

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

- At Jesus er med oss i hverdagen.
- Hvorfor det er riktig og godt å dele. Og hvordan
gjøre det.
- Oppleve seg sett og elsket.
- At alle er like verdifulle.
- Få forståelse for tilgivelse og hvordan takle det når
andre ikke er greie med oss.
- Bli glad i mennesker fra andre kulturer.
- Skjønne hvorfor misjon og diakoni er viktig.
- Hvordan Gud kan bety noe for oss.
- Livsglede.

Kirkens tro og tradisjon

- Sentrale bibelhistorier:
1. år: Moses og utferden fra Egypt.
2. år: Josef-fortellingen.
3. år: Den barmhjertige samaritan.
Sanger som gjerne kan brukes hvert år:
- Bibelen er en gammel bok
- Guds kjærlighet er rundt om meg
- Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
- Dette er dagen (Egil Hovlands melodi)
- Vår Far.
- Bønn
- Misjon.
- International diakoni og nasjonal diakoni.
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Kristen tro i praksis

- Bibelhistorier.
- Be Vår Far.
- Fri bønn og lystenning.
- Bønnevandring.
- Sanger.
- Bordvers
- International diakoni og nasjonal diakoni.
- Misjonstorg, Gi brukte klær og leker til
menighetens misjonsprosjekt, kollekt, m.m.
- International diakoni og nasjonal diakoni.

Vi samles en lørdag i februar/mars på bedehuset kl 10-15. Barna sover hjemme, og så treffes vi
til Mukulamesse i kirka eller på bedehuset søndag kl 11.
Vi har tre årstrinn samlet. Det gjør at vi ikke kan gjenta programmet fra år til år, men tenker en
treårs-syklus.

Arbeidsmåter

Bibelfortellinger:
1. år: Moses og utferden fra Egypt. Her er det mange mulige vinklinger, bl.a. disse: Gud ser at
folket lider nød, og frir dem ut. Det tok tid før hjelpen kom! I ørkenen sørger Gud for dem: De får
ikke overflod, men de får nok!
2. år: Josef-fortellingen. Her er det mange mulige vinklinger, bl.a. disse: Gud er med gjennom
vanskeligheter. Å "bevare sitt hjerte" når livet er tøft. Håpet om at det vonde kan snus til det
gode. Vanskelige relasjoner i familien. Gud kan bruke mennesker til å utrette mye godt for
samfunnet og for dem som lider nød.
3. år: Den barmhjertige samaritan. Her er det mange mulige vinklinger, bl.a. disse: Gud kaller oss
til å hjelpe! Og hvis det er vi som "ligger i grøfta", er Jesus vår barmhjertige samaritan, som
kommer oss til hjelp.
Alle disse fortellingene har et diakonalt tilsnitt, og det vil vi fremheve. Samtidig vil vi ikke forflate
fortellingene og redusere deres budskap til det rent diakonale. Hvis barna kan få øynene opp for
at bibelfortellinger kan ha mange lag og forstås fra ulike vinklinger, er det positivt!
Temafest:
Lørdagen avsluttes med en temafest. Barna kler seg ut, og får "masse godteri". Her kan vi ha
leker, gøy musikk, tilbud om ansiktsmaling og diskokule i taket! Tidligere har vi både hatt
Indianerfest, Afrikafest og Sirkusfest. Under planlegging nå er Fjellfest. Temaet for
avslutningsfesten kan med fordel ha sammenheng med temaet for resten av dagen. (Fjellfest har
sammenheng med fokus på Nepal, f.eks.)
Mukulamesse
Bønnehytter/stasjoner. Bønnevandring.
Info om misjonsprosjekt og hjelpearbeid.
Salgstorg
Kirkekaffe

Ansvarlig

Sokneprest og kateket

Kommentar:

Vi ber lokale og ansatte i misjonsorganisasjonene vi har som prosjekt til oppgaver, både til leiren
lørdagen og Mukulamessa.

Vedlegg 1:

Program 094.doc

Vedlegg 2:

mukulamesse 09 progr.doc

Vedlegg 3:

innhold lordag 101.doc

Vedlegg 4:

revidert program1.doc

Vedlegg 5:

Invitasjon 2011.pdf

Barnetimen

Alder: 7 - 9 (18 Samvær, tilsammen 18 timer)
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Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

Gi barna Bibelfortellinger i hovedsak Jesusfortellinger.
En god opplevelse i kirka og høre til der.
Jesus som venn og Gud som Far.
Livstolkning og livsmestring

Se sitt liv i en kristen sammenheng og få sin
identitet i å ha Jesus som venn.
At kirka snakker sant om livet og om Gud.
Glede.

Kirkens tro og tradisjon

Vår Far.
Bønn.
Sanger.
Bibelvers: Joh. 14.7a " Jeg er veien sannheten og
livet", Luk.18.16 "la de små barna komme til meg",
Joh.812.a "Jeg er verdens lys",
Joh.6.35a "Jesus sier; Jeg er livets brød
Velsignelse

Kristen tro i praksis

Tema/innhold

Bønnevandring. Bønnelapper i krukker som bæres
fram, lystenning, korses med vann fra døpefonten,
Bibelvers som viskes fra person til person.
Sanger. Noen faste sanger som "Måne og sol og
Bibelen er en gammel bok.
Trosbekjennelse av Tore Thomassen:
Gud er alles far
Jesus er hans sønn
Ånden er vår trøst
Bibelen en brønn
Dåpens gode vann
Starter livets fest
Jeg er kjempefin
Sammen er vi best
Sammen er vi best sa jeg
Sammen er vi flest
Og da blir det plass til en gjest
Velsignelse sanger. "Må Gud velsigne deg" og
"Herren velsigne deg"
Utforske troen.

Trosopplærer jobber med en "tekstrekke" (18 Bibelfortellinger, 6 Barnetimer i året for 3 årskull).
Barna (7-9åringene) får invitasjon to ganger i året.
Åpent arr. for alle aldre.
Annonse i Lillesandsposten blir sponset.
Boller og juise blir sponset.
Vi er kommet fram til en mal/liturgi for Barnetimen:
Vi har en rød tråd i alt som skjer.
Arbeidsmåter

Inngangsprosesjon med orgel og gitar. Vi bærer inn livene våre (Ransel, fotball, Bibel ski, sykkel
osv og legger tingene på/ved alterringen. Barna som skal delta i Barnetimen går i prosesjonen
eller vi spør barn når de kommer om de vil gå i prosesjon.
Tore Thomassen leder hele Barnetimen
Velkomstsanger
Humor innslag (film)
Konkurranse (lek/oppgaver i kirkebenkene, bit for bit bilde m.m. Gevinst deles ut.

Side 15 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Dagens vits
Bursdagsbarn feiring. Synger "Hurra for deg". Barna får en gave.
Bibelfortelling gjennom media kombinert med fortelling
Trosbekjennelse av Tore Th "Gud er alles Far"
Bønnevandring
Musikkavslutning et Bachstykke på orgel.
Gratis boller og juise
Ansvarlig

Trosopplærer og trosopplæringsutvalg sammen med Tore Thomassen.

Kommentar:

Se 2. vedlegg hvordan Barnetimen kom i stand. Bakgrunn i Lillesands kontekst.
Vi har Tore Thomassen som "konsulent". Trosopplærer trekker i trådene.
Mange i staben, ungdomsarbeider, konfirmanter gjør et flott samarbeid. Vi har det gøy i sammen.

Skattejakten

Alder: 10 - 11 (6 Samvær, tilsammen 21 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
Vi har to årskull samlet. Det er en skattejakthelg i året.

Mål

* Den største skatten som finnes på jord, ligger gjemt i Herrens eget ord
- vi ønsker å skape motivasjon til å lese og bli kjent i Bibelen/NT. Mange oppgaver som skal
løses er relatert til Bibelen/NT.
* At barna skal bli kjent med å be.
* Bevistgjøre barna på hva det er som gjør oss verdifulle, og at Gud elsker oss uansett.
* Gi gode opplevelser i kirka og i naturen til å vokse på.
* Lage aktiviteter med solid kristent innhold og som samtidig fenger.
Livstolkning og livsmestring

- Bli glad for Bibelen hvordan Bibelen kan bety noe
for oss i våre liv.
- Skjønne at jeg er veldig verdifull og elsket av Gud
- Bli glad i naturen.
- Sangglede
- Bli trygg på å be.

Kirkens tro og tradisjon

- Bønn
- Gudstjeneste
- Lese GT/NT
- Den store fortelling / Den "røde" tråden gjennom GT
og NT
1.år. Matteus, Markus, Lukas, Johannes og Ap.gj.
Hvem var Jesus?
Jesus som 12 åring i templet. Fortelles fritt.
Luk 2,41-52

Tema/innhold

Rom. 3,10-18
Det finnes ikke en som er rettferdig.
Jes 53, 4-5
Guds redningsplan
Jesus betyr Gud frelser

2.år. Paulusbrevene
Historien om Paulus
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Kristen tro i praksis

- Be Vår Far.
- Be andre bønner/tenne lys.
- Delta i liturgi og salmer.
- Kristne sanger, rapp og diverse.
- Bordvers
- Bibelfortellinger.
- Gruppesamtale om kristne emner.
- Glede seg over Guds skaperverk.
Bønnevandring:
Relasjon- vandring sammen med Jesus
1. Dåpsvannet Vi er Guds barn, mrk med korsets tegn
2. Globe + evt tlys på helle.
3. Bønner på lapper
4. Mannakorn/blomst i vann.
5. Druer brød
"Jeg er livets brød" "Smak og kjenn"
6. Herren velsigne deg ved alteret

Arbeidsmåter

-Samling i kirka fredag kveld.
Undervisning ved hjelp av fortelling og film.
Bibel og andre oppgaver i grupper.
Gruppesamtaler i jente og guttegrupper.
Bønnevandring.
-Holmetur med skattejakt lørdag
-Gudstjeneste/høsttakkefest søndag med Ny testament utdeling til 10 åringene.
Barna ble utfordret til en Bibelkonkurranse etter gudstjenesten hvor de kunne vinne en Bibelsk
tidslinje

Ansvarlig

Trosopplærer og kateket

Kommentar:

Vi har kortet ned tidsmessig på Skattejaktleiren. I stede for skattejakt på holme fredag, bytter vi
om og er i kirka med 2,5-timers program fredag og holmetur lørdag. Vi har lagt inn mer Bibelstoff
og Bibeloppgaver. Vi har valgt bort mye av diakonien i programmet for å bruke mer tid på
Bibelstoff.

Vedlegg 1:

2013 Skattejakta program utstyr hvem gjør hva2.doc

Vedlegg 2:

Skattejakta.doc

Vedlegg 3:

2013-09-15 Høvåg høsttakke bibelutd konkurranse.doc

Vedlegg 4:

2013-09-15 Høvåg høsttakke bibelutd progr.doc

Vedlegg 5:

Skattejakta 2014 program arbeidfordeling utstyr.doc

Lys våken

Alder: 10 - 11 (2 Samvær, tilsammen 24 timer)
Type tiltak:

LysVåken

Mål

To årskull, gjør at vi forandrer opplegget annet hvert år.
* Bygge videre på det barna har lært på Skattejaktleiren samme høst.
* Gi barna motivasjon til å bruke i Bibelen.
* Gi barna forståelse av synd og tilgivelse.
* Gi barna morsomme og spennende opplevelser
* Gi barna nærhet til kirken. At barna lærer hvordan man skal oppføre seg bra i en kirke og at de
skal bli glad i kirka si. Erfare kirka som mitt hus.
* Gi barna forståelse av kirkeåret og kristne symboler.
* Bevisstgjøre barna på hvordan Gud kan bruke oss og kommunisere med oss.
* Bevisstgjøre barna på at de er viktige.
* At barna blir sett og hørt.
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Livstolkning og livsmestring

-Bli inspirert til å være Lys Våken overfor seg
selv, Gud og andre.
- Hva det betyr at Gud er vår Far.
- Hva det betyr at Jesus er verdens lys.
- Hva det betyr at vi er verdens lys.
- At Bibelen kan hjelpe oss til å bli kjent med
Jesus.
- Skape en forståelse for at jeg også er en
synder som trenger tilgivelse, og hvordan vi
kan gå til Jesus og få denne tilgivelsen.
- Bli bevisst å be.
- Jeg er verdifull.
- Jeg betyr noe for andre.

Kirkens tro og tradisjon

- Sanger:
Tenn lys, Gjør døren høy, Rydd vei for Herrens
komme, Nå vandrer fra hver en verdens krok,
Mitt hjerte alltid vanker, En krybbe var vuggen,
O bli hos meg, Når hele jorden sover.
- Andakt: "Lys Våken"
Profetier om Herrens komme:
Jes 7: Frelserkongen skal fødes av en jomfru. I
ny oversettelse er v 14 slik: Derfor skal Herren
selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli
med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham
navnet Immanuel
Jes 9,2 og 6-7: Barnet, frelserkongen, skal
komme som et stort lys! Han har fått navnet
Underfull rådgiver...
Jes 53 og knytte det opp mot nattverden.
Jer 23: Om at frelserkongen skal være av av
Davids hus:
5 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom
og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.

Tema/innhold

6 I hans dager skal Juda bli frelst
og Israel bo trygt.
Og dette er navnet han skal få:
Herren, vår rettferdighet.
Tematikken at frelserkongen skal komme fra
Davids hus "av Isais stubbe" finnes også i Jes
11,1-10. Dette er en enda mer kjent tekst.
Mika 5,1-4a: Frelserkongen skal komme fra
Betlehem.
Sakarja 9,9-10: Han skal komme ridende på et
esel.

- Advent
- Feiring av nyttår for kirken.
- Vår Far
- Bordbønn.
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Kristen tro i praksis

- Be
- Ta vare på hverandre
- Tenne det første advenstlys
- Oppgaver og rebus med bibelkunnskap:
Bibeloppgave med framføring Lys Våken 2013
Matteus: Matteus 6. 10- 13. Hva sier Jesus om
hvordan vi skal be?
Lag bevegelser til bønnen
Lær videre til de andre.
Markus: Markus 12. Hva sier Jesus er det
første og andre bud.
Skriv ned eksempler på hvem min neste er.
Lukas: 9. 46-48 Hva sier Jesus om å være den
største?
Fremfør fortellingen uten NT
Johannes: Johannes 8.12-13 Hva sier Jesus
om lyset.
Lys i taket slokkes, lys tennes og teksten leses.
(Mørket blir til lys)

Arbeidsmåter

Lørdag: Innregistrering med utdeling av t-skjorte og frukt.
Gå gjennom dagsprogram.
Gå gjennom og begrunne regler kirka.
Lystenning og bønn ved lysgloben.
Sang, andakter konkurranser bl.a symboler i kirka og lek.
Juleverksted.
Refleksløype med blant annet flere Bibelske spørsmål.
God mat og drikke.
Fri lek og klargjøring av soveposer
Andakt i forhold det nye kirkeåret vi går inn i, nedtelling til klokken 24.00, og jubel og tenning av
det første lyset i adventsstaken.
Søndag: God morgen
Rydding
Frokost
Morgensamling med bordvers og bønn og en liten gjennomgang av gårsdagen.
Øvelse til gudstjenesten
Gudtjeneste
Til sammen gir disse dagene en god ballanse mellom tenkning og moro.

Ansvarlig

Sokneprest og trosopplærer

Kommentar:

Viktig i leiren at barna kan få tid til å reflektere og samtale i grupper. Vi deler inn i jente og
guttegruppe.
Barna skriver spørsmål som vi legger i en kurv og vi trekker lapper. I tillegg har vi
Btweensspørsmål fra friBu.
Når barna skal ha gruppearbeid bl.a refleksløypa, kaller vi gruppene fra bøker i GT. (leker inn
kunnskap)

Vedlegg 1:

kristne symboler.ppt

Vedlegg 2:

Refleksløype Lys Våken leir 2014.doc

Vedlegg 3:

Lys vaaken prog 111.doc

Vedlegg 4:

2013 Lysvåken invitasjon post Høvåg.doc

Vedlegg 5:

2013-12-01 Høvåg Lys våken preken.doc
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Etter Skoletid

Alder: 10 - 12 (30 Samvær, tilsammen 60 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

* Gi barna kjennskap, kunnskap og vennskap til Jesus.
* Gi barna et godt sted å være hvor de får mat, leksehjelp og muligheter for å leke sammen.
Livstolkning og livsmestring

- Vi tar opp aktuelle tema som mobbing, idoler,
motepress.
- Forteller eksempler på hvordan troen kan gi trygghet
og retning i hverdagslivet.
- Aktiviteter som gir mye trivsel og glede.

Kirkens tro og tradisjon

- Bønn
- Andakt
- Diakoni

Kristen tro i praksis

- Bønn
- Andakt
- Bordbønn
- Vise medmenneskelighet mot de andre som er til
stede.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

* Hilse barna velkommen, lek og andakt foran peisen med en gang barna kommer. Brød evt.
varm mat
* Et godt måltid mat.
* En eller flere aktiviteter, og eventuelt leksehjelp.
* En gang i året, baker vi boller som skal selges på misjonstorget. Vi forteller hva pengene går til
inntekt for.
* Fortellinger
* Vitnesbyrd
* Drama.

Ansvarlig

Trosopplærer

Kommentar:

Vi har kjempestor oppslutning (ca 1/3 av årskullene) og storkoser oss sammen.

Minikonfirmanleir.

Alder: 12 - 13 (2 Samvær, tilsammen 30 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak

Mål

* Lære om Gud som Far og som skaper og om skaperverket.
* Gi opplæring og motivasjon til grønn diakoni og klassisk diakoni.
* Skape gode holdninger/lære barna til hvorfor diakoni, og hvorledes.
* Skape gode holdninger/lære barna om hvorfor ta vare på miljøet.
* Praktisk miljø oppdrag.
* Gi mersmak til å være med i menighetens aktiviteter.
* Gi positive opplevelser som bygger opp selvfølelsen og fellesskapet.
Ønske om å skape tilhørighet til menigheten.
Motivasjon til å bli med på gudstjenester, ungdomsarbeid og andre ting som skjer i menigheten.
Livstolkning og livsmestring

- Forståelse for miljøproblematikken i verden og hva vi
kan gjøre med det.
- Å regne med Gud, Jesus og DHÅ.- Bønnens
betydning for hverdagslivet.
- At menigheten ønsker å være en viktig støttespiller i
livet.
- Du er verdifull.
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Kirkens tro og tradisjon

Tema/innhold

- Bønn
- Bibel
- Forkynnelse
- Vitnesbyrd
- Grønn gudstjeneste. Trosbekjennelse, Vår Far.
- Ta vare på skaperverket.
- Diakoni
Lignelse om mannen som bygget låver.
Luk 12.13-21 (v 15)
Synge "Herren er Gud" 5.Mos.6.4-9

Kristen tro i praksis

- Inspirere til og praktisere å be.
- Bibelhistorier
- Høre forkynnelse og vitnesbyrd.
- Være med på Gudstjeneste.
- Gjøre en innsats for miljøet og vår neste.
- Å bry seg om hverandre på leiren.
Gruppe på 3: Samtale: "Hva gir livet?"
Dele sammen: ”Hva som er viktig i livet?”
Skrive bønnelapper.

Arbeidsmåter

* Samling hvor vi går gjennom leirregler, og ber for leiren.
* Lek for å bli bedre kjent med barna, og spleise gjengen sammen.
*Plante ei rose ved kirka.(1 år)
*Undervisning om universet/undring/samtale/spørsmål om det virkelig står en Gud bak alt det
skapte?
Båttur til en lokal speiderleir (1 år.) Bålbrenning, grilling, kanopadling, natursti. Nattsamling med
sang og et besøk av et par med refleksjon rundt Gud som skaper og omsorgen for oss. Vår Far
(1 år) Vi møter på "Harry kompost" (2 år.)
Vi inviterer foreldre og andre fra bygda som har oppgaver/innslag i leiren. ÅR 2.Eks:83 åring som
forteller fra gamledager/krigen i Høvåg og nærmiljøet. Bygdekvinnelaget som leker gamle leker,
tilbereder fisk m.mRydding i skjærgården
* Motivasjon til å være med på gudstjeneste.
Morgen. Rydding. Frokost
Gudstjeneste sammen med speidere.

Ansvarlig

Trosopplærer og kateket

Kommentar:

Ved godt vær: Overnatting i lavvo med fullt opplegg til etter midnatt, og fra tidlig på morgenen til
etter gudstjenesten.
Ved dårlig vær: Opplegg og overnatting i kirka.

Vedlegg 1:

Groonn gudstj prog 09.doc

Vedlegg 2:

2014 Program utstyr Minikonfirmantleir på Nattvig.doc

Vedlegg 3:

Minikonfirmantleir prog.doc

Vedlegg 4:

Utregning av privat CO2avgift.doc

Vedlegg 5:

2013 program og utstyr Minikonfirmantleir Høvåg.doc

Friluftsturer for ungdom

Alder: 13 - 18 (6 Samvær, tilsammen 84 timer)
Type tiltak:

Annet Tiltak
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(Elvekajakkhelg og) Hovdentur.
Mål

* Nå flere og andre ungdommer enn det som ellers er med i ungdomsarbeidet.
* Skape tro.
* Gi gode opplevelser og mestringsfølelse.
* Skape et godt felleskap der alle blir sett og får oppleve seg verdifulle.
Livstolkning og livsmestring

- Inspirasjon til å ta Jesus på alvor.
- Mestring av fysiske utfordringer.

Kirkens tro og tradisjon

- Bønn
- Forkynnelse
- Skape gode felleskap

Kristen tro i praksis

- Bønn
- Vår Far
- Andakt
- Glede over Guds fantastiske skaperverk.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

- Overnatting
- Morgensamling og kveldssamling.
- Skisport
- Kurs i elvekajakk, sikkerhet, teknikk, m.m.
- Gjøre morsomme ting sammen med ungdommene.
(- Kurs i elvekajakk, sikkerhet, teknikk, m.m.)

Ansvarlig

trosopplærer på menighetskontoret.

Kommentar:

Dette er meget poppulære turer.
6 årskull
Timer:
3 fredag kveld
2 lørdag formiddag
6 lørdag kveld
3 søndag

Vedlegg 1:

artikkel - Et padleeventyr i et elveparadis.doc

Vedlegg 2:

Flaten sikkerhetsregler.doc

Vedlegg 3:

Info til utdeling, november 2012.doc

16 mai

Alder: 13 - 18 (6 Samvær, tilsammen 30 timer)

Mål

Tema/innhold

Rusfritt fellesskap 16. mai
Bilrebus
Andakt
Grilling
Livstolkning og livsmestring

Ungdom i sunt miljø. Ha det gøy uten alkohol.
Bevisstgjøring. Gjøre gode valg.

Kirkens tro og tradisjon

WWJD. Tilgivelse og frelse
Bønn

Kristen tro i praksis

Etikk, verdier og bønn

Arbeidsmåter

Ungdom lager rebus.
Foreldre og voksen ungdom kjøre biler.

Ansvarlig

Ungdomsarbeider

Kommentar:

Daglig leder og trosopplærer sender ut invitasjon.
Etter mal fra Lillesand UNG ønsker vi å starte opp fra 2015.
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Konfirmasjon

Alder: 14 - 15 (25 Samvær, tilsammen 60 timer)
Type tiltak:

Konfirmasjon

Mål

At konfirmantene skal ta den kristne troen med seg gjennom hele livet. At konfirmasjonstiden
skal gi dem kunnskap, opplevelser og erfaringer som modner barnetroen og motiverer dem til å
leve det kristne livet, i kjærlighet til Gud og nesten.
Livstolkning og livsmestring

De 4 hovedpunkter i Den norske kirkes konfirmantplan
oppsummerer innholdet i konfirmanttiden på en god måte:
- Konfirmanten og Gud
- Konfirmanten i menigheten
- Konfirmanten i Guds verden
- Bibelen
Det er viktig at konfirmanttiden ikke bare blir
kunnskapsbasert, men at konfirmantene blir kjent med
kristen praksis; å være med i en menighet; at Gud kan
bruke meg til noe bra; at det ikke er de ytre tingene som
dypest sett betyr mest.
Konkret er vi innom tematikk som:
- Du er verdifull og elsket av Gud
- Å velge det rette, ikke det lette
- Når livet er tungt. Håp. Gud er der.
- Seksualitet, alkohol, materialisme, å dele.

Kirkens tro og tradisjon

Kirkens tro og tradisjon:
Grunnleggende bibelhistorie: Den røde tråden i Bibelen.
Sammenhengen mellom GT og NT. Mange av de viktigste
bibelfortellingene har de hørt før – selv om
bibelkunnskapen er variabel. Målet nå er å lære dem
enda bedre, gå dypere inn i dem og tydeliggjøre
sammenhengen mellom enkeltfortellinger og helheten i
Bibelens budskap og den kristne tro. Flere
bibelfortellinger presenteres derfor som en del av
gjennomgangen av perlene i Kristuskransen. Det er også
essensielt å etablere en sammenheng mellom
bibelfortellingene og våre/konfirmantenes liv.
Følgende fortellinger er et minimum: GT: Skapelse og
syndefall. Abraham. Josef. Moses. David. Daniel.
Kristus-profetier hos Jesaja m.fl. NT: Juleevangeliet. Jesu
liv (se lange utdrag fra filmen The Bible), herunder
følgende temaer: Jesu liknelser (Den bortkomne sønn og
Den barmhjertige samaritan), Jesu under (Bartimeus, den
lamme som fires ned gjennom taket av sine fire venner,
Jesus stiller stormen), Jesu død, oppstandelse og
himmelfart, hvem var Jesus (sann Gud og sant
mennesker, den lovede frelserkongen, den som gjennom
sin død og oppstandelse sonet våre synder og åpnet
veien til himmelen; den som kan gjenopprette relasjonen
mellom Gud og mennesker – den som ble ødelagt i
syndefallet, en venn for livet, en man kan snakke med om
alt, "Jeg er"-utsagn), pinsefortellingen, Paulus og de første
kristne (datidens misjonsbevegelse kobles opp mot misjon
i dag), himmelhåpet i Johannes Åpenbaring.
Noen kjernevers (Joh 3,16 og Luk 10,27 – med
bevegelser - er minimum som utenatlæring).
Flere av bibelfortellingene knyttes selvsagt opp mot de
kristne høytidene: Jul, påske, pinse. Vi har også et tydelig
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fokus på Allehelgensdag
Den treenige Gud: Presenteres bredt under temaet
"Gudsperla". Trosbekjennelsen gjentas på mange
samlinger. De skal lære den ganske godt.
Gudstjenesten: Hva betyr de ulike leddene?
Dåp og nattverd: Hva skjer? Hva betyr det? Hva betyr det
for meg?
Bli kjent i Høvåg kirke: Kirkens alder, interiør, symboler.
Enkelte kjernesalmer skal gå igjen på flere av de
gudstjenestene som er en del av årsplanen:
- Navnet Jesus
- Deg være ære
- Jeg er i Herrens hender
- Herre Gud, ditt dyre navn og ære
- Deg å få skode
- Velsignelsessang (fra Brasil)

Tema/innhold

Kristen tro i praksis

- Bønn og lystenning.
- Bruke Bibelen.
- Delta i gudstjenester, inkludert nattverd, og på minst ett
formiddagsmøte på bedehuset. Vi setter opp fire
gudstjenester om høsten og fire om våren som
konfirmantene i utgangspunktet skal være med på. På et
flertall av disse gudstjenestene har mange av/alle
konfirmantene oppgaver: Kirkeverter, styre prosjektoren,
dramatiseringer, lese tekster og bønner, lystenning,
evangelieprosesjon osv. Våren 2015 skal vi for første
gang ha PUSH-gudstjeneste i kirka en lørdagskveld.
Dette blir en av de obligatoriske gudstjenestene.
- Delta på Go`dag (se neste punkt) og være bøssebærer
på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
- I det lille heftet "Konfirmantenes arbeidsbok" er det på
hvert tema avsatt plass til at konfirmanten selv kan
formulere sine tanker om temaet, og "Min bønn til Gud i
dag".
- På hjemmegruppene er den overordnede målsetningen
å trekke troen inn i liv og hverdag, å snakke om hva
kristen tro i praksis kan bety, å skape en god dialog
mellom konfirmantene og trygge voksne om dette
Når konfirmantåret nå er utvidet fra 45 til 60 timer, har vi
bevisst valgt å ikke bruke de ekstra timene til mer teori
(selv om det også hadde vært fint!), men på å dra
konfirmantene inn i det kontinuerlige arbeidet. Den
viktigste grunnen er at forskning viser at det som betyr
mest for om ungdom beholder sin tro og sin tilknytning til
kirke og menighet, er at de kommer inn i kontinuerlig
arbeid. Vi må samtidig være så ærlige å si at dette
handler om arbeidssituasjonen til de ansatte også. Vi
ønsker å opprettholde det omfattende
trosopplæringsarbeidet som ble utviklet i prosjektperioden
fra 2005. Det er krevende – ikke minst å skulle skaffe nok
frivillige til alle tiltakene. Prest og kateket er involvert i
flere trosopplæringstiltak. Dersom de skal prioritere
konfirmasjonstiden enda høyere, vil det nødvendigvis gå
utover andre faser.
Her følger en beskrivelse av hva vi er i gang med, og hva
vi planlegger, for å øke antall timer i konfirmasjonstiden fra
45 til 60 timer:
Alle jentene blir spesielt invitert én gang til jentegruppa
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Sisters, en veletablert, livsnær disippelgruppe som ledes
av to flotte unge damer. Vi gjorde dette første gang
høsten 2014. Mange av jentene er blitt med videre!
Guttene inviteres én gang til Disippelgruppa, som ledes
av vår gode ungdomsleder (ansatt). Også dette var nytt
høsten 2014. Ungdomslederen rapporterer at det ble en
veldig positiv samling, og konfirmantene spurte masse.
Dette året er ingen nye konfirmanter blitt med fast, utover
de som allerede gikk der, men vi prøver igjen med neste
kull.
Som del av konfirmantåret ønsker vi også at de skal bli
godt kjent med PUSH, menighetens ungdomsforening.
Derfor ønsker vi nå at alle konfirmantene skal gå på
PUSH minst fire ganger i løpet

Arbeidsmåter

Undervisningstimer, bl.a. med utgangspunkt i Kristuskransen (se vedlagt program). Vi har flere
gjester i løpet av året.
Medvirkende i gudstjenester, bl.a. med dramatiseringer.
Tur: Flere år har vi vært på Konf.Action (KRIK). Vi har også hatt "kortreiste" turer lokalt, med
variert program (se vedlegg).
Hjemmegrupper (se vedlegg med eksempel på opplegg. Vi har også brukt påstandskort fra Anne
Helene Våges opplegg Vågestykket).
Deltakelse på "Go`dag" - en diakonal dag i menigheten.
Bøssegang for Fasteaksjonen (Kirkens Nødhjelp.)

Ansvarlig

Sokneprest. Kateket skal overta noe mer ansvar etter hvert.

Kommentar:

Konfirmasjonstiden (25 samvær, til sammen 55 timer. I tillegg 5 timer individuelt opplegg.)

Vedlegg 1:

2013HØST Konfirmantplan1.doc

Vedlegg 2:

2013-10-14 Hjemme-gruppe 1.docx

Vedlegg 3:

2013-08-31 Konfirmanttur1.doc

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

Dåpshilsen

Alder: 1 - 1
Fortsatt kontakt med familien etter dåp og babysang. Å lære aftenbønn.
Motivere foreldre/foresatte til den gode samtalen om liv og tro i hverdagen og be sammen med
barna.
Sender oppmuntring til bønn og samtale med barnet i en brevhilsen og plakaten (bønnesangen;
Jeg folder mine hender små) med posten.

Målet med dåpshilsen som sendes med plakaten: Se teksten under:
Kjære ...

Mål

Nå er det gått mer enn et år siden du ble døpt. Høvåg menighet ønsker å stå med deg i hele din
oppvekst. Sammen med dine foreldre og faddere lovet vi ved dåpen din å be for deg, lære deg å
be, og hjelpe deg å bruke Guds ord og Herrens nattverd.
Du vil ca. en gang i året til du er 18 år få en hilsen, eller en invitasjon til samlinger, leirer og
lignende. Som et ledd i dette, sender vi deg nå en plakat med en aftenbønn.
Det er en gave og en unik tid å leve med barn i familien.
At vi har en himmel over livet og gjør bønn til en naturlig ting i familien, er trygt og godt for både
foreldre og barn.
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Det er lurt å legge inn gode vaner fra barna er små, som å sette av noen minutter daglig til en
godnattstund ved sengekanten, hvor en sammen deler dagens opplevelser og kanskje litt om det
som skal skje i morgen og be en bønn sammen. Å leve seg inn i barnas hverdag og tankeverden
er spennende. Mangt et gullkorn og visdomsord kommer fra barnemunn som kan gjøre
godnattstunden til dagens høydepunkt like mye for foreldre som for barna i de mange hjem.
Ansvarlig

Adminansatt og trosopplærer

Knøttekor

Alder: 3 - 6

Mål

Trygg glad Jesus tro.
Sangglede. Synge sammen. Synge for andre.
Større barn være med-ledere.

Ansvarlig

Frivillge

Søndagskole - i kirka gudstjeneste søndager

Alder: 3 - 8

Mål

- Jesus til barna
- Være en del av gudstjenestefelleskapet i starten, ved nattverd og av og til medvirkende i
gudstjenesten.
- Lettere for foresatte å komme i kirka

Ansvarlig

Frivillige i samarbeid med sognepresten

Søndagskole

Alder: 4 - 13

Mål

Jesus til barna.
Søndagsskole fra september til juni ca 2 ganger i mnd.
Sprell levende til 4- 9 år.
Andakt,film, lek og elektronisk spill fra 10 år.

Ansvarlig

Frivillige

Høvåg miniklang

Alder: 6 - 12

Mål

Bli kjent med Jesus gjennom sang og i korfelleskapet.
Øver annen hver mandag + en øvelsehelg.

Ansvarlig

Frivillige

Jenteforening

Alder: 6 - 10

Mål

Blir kjent med Jesus gjennom andakt og i felleskapet.
Hobby aktivitet, baker, bord-vers, mat, utlodning til et diakonalt prosjekt (barnehjem.)
Samles annen hver tirsdag fra september til påske.

Ansvarlig

Frivillige
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RC klubb

Alder: 7 - 18

Mål

Gutter og jenter. Aldersgrense ingen!
Kjøre innvendig bilbane på bedehuset.
Trygt sosialt fellesskap.(Pause)

Ansvarlig

Frivillig

Gutteklubb

Alder: 7 - 10

Mål

Sløyd på skolen i trygt sosialt fellesskap.
Annenhver uke fra september til påske.

Ansvarlig

Frivillige

Varme hjerter

Alder: 9 - 13

Mål

Jesus til barna
Tekstgjennomgang
Barna har oppgaver i forbindelse med gudstjenester
Lager vafler til kirkekaffen

Ansvarlig

Frivillige i samarbeid med sognepresten

Ledertrening

Alder: 13 - 18

Mål

* Bygge opp og motivere unge ledere i PUSH
* Grundigere kjennskap til den kristne tro.
* Bli støttet og bekreftet som trygge ledere.
* godt felleskap

Ansvarlig

Ungdosmarbeider

Sisters

Alder: 13 - 18

Mål

Disippelgjøring i jentegruppe.
Annen hver mandag i hjemmene.
Dele Guds ord.
Bønn.
Snakke om livet som kristen.
Mat.
Sosialt felleskap.
En tur i året hvor alle er delaktig i planlegging og gjennomføring.

Ansvarlig

Frivillige

Disippelgruppe for både gutter og jenter

Alder: 13 - 18
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Mål

* Et godt felleskap med hverandre.
* Bli mer kjent med seg selv og Gud
* La seg inspirere av Bibelen og bønn.

Ansvarlig

Ungdomsarbeider

PUSH

Alder: 13 - 18
At ungdommene vil følge Jesus og være hans disipler.

At de unge kan preges gjennom det som sies, hvordan ledere og felleskapet er.
Ungdomsarbeider og styre legger vekt på å være gode forbilder.
Fortellinger om Jesu disipler. Skaperverk. Det ondes problem m.m.
Andakt
Bønn/bønnevandringer.
Gruppearbeid.
Bibelsk i en del av lek/aktivitetene.
Temaene andaktene inneholder: Se "Kirkens tro og tradisjon" og andre aktuelle tema som
forelskelse som kan gi god levevei og holdninger.
Mål

Det er ungdomskvelder annen hverlørdag. Ungdomsstyre planlegger og gjennomfører
lørdagskveldene.
Det blir to ganger i året sendt ut brev med invitasjon og info om program og innhold til alle mellom
13 og 18 år.
Kvelden inneholder: Andakt, mat, lek og sosialt felleskap.
I tillegg til lørdagskveldene arrangeres det tur til Hovden hver vinter (eget tiltak.)
Ungdomsleder stilling blir lønnet av frivillige gaver og er ansatt av bedehusstyre og
menighetsråd. 30% vanlig ungdomsarbeider og 20% musikkarbeider.
I forhold til de store linjer forholder ungdomsarbeider seg til en styringsgruppe med bl.a
representanter fra MR og bedehusstyret. Et ungdomsstyre sammen med ungdomsarbeider
planlegger og gjennomfører ungdomskveldene.
MR og bedehusstyre har ønske om mer sang og musikk inn i arbeidet. I 2012 ble det ansatt en
musikkarbeider 20 % for å bygge dette arbeide som vil gjøre ungdomsarbeidet bredere og enda
rikere.
Antall ungdommer er har økt siste halvår.

Ansvarlig

Ungdomsarbeider

Guttegruppe

Alder: 15 - 18

Mål

* Skape en gruppe hvor gutta kan føle seg hjemme og tørre å være seg selv, også med sin tro.
* Støtte og hjelpe hverandre til å leve ut troen i hverdagslivet.
* Modne og gå mer i dybden på sin egen tro.
PAUSE

Ansvarlig

Ungdomsarbeider

Utskriftsvennlig versjon (pdf)
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