Plan for Torvastad menighet (2016)

STØRST AV ALT I TRO, HÅP OG
KJÆRLIGHET
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
.Vi ønsker at barn og unge på Torvastad skal bli kjent med den Treenige Gud. Gjennom trosopplæringen vil vi at
de skal oppdage og bekrefte sin tro. Få lyst til å leve i tro, med håp og kjærlighet sammen med Gud og med
mennesker rundt.
Vi ønsker at trosopplæringen skal medvirke til kristen livstolkning og livsmestring for barn og
unge på Torvastad.Vi ønsker at barn og unge skal engasjere seg i kirken og i samfunnet generelt.
Vedlegg:
Plan for Trosopplæring 2015 - ny des.docx
(/Files?fileID=5ef4d676-11a2-4459-b7e2-0c811940dace)

Grunnlag og særpreg
Torvastad er ei bygd i Karmøy Kommune med ca.3200 innbyggere. Bygda er i stor utvikling og avstanden til
nærmeste by er på ca. 10 min. Mange har sitt arbeid i Nordsjøen og i industrien, foruten skole og helse. Bønder
og fiskere har bygda også. Torvastad har en ny barneskole ( 2015 ) og ungdomsskoleelevene går på Bø sammen
med Avaldsnesungdommene. Barn og unge har mange aktiviteter de kan gå på, både i bygda og ellers i
nærmiljøet rundt.Fra kor og korps til idrett og KFUK-KFUM sine tilbud. Som i landet ellers, har vi utfordring med at
ungene/ungdommene ikke blir værende i de ulike aktivitetene over lang tid. Dessverre viser undersøkelser at Bø
ungdomsskole har utfordringer når det gjelder mobbing og det psykososiale miljøet.
Mange av innflytterne til Torvastad er småbarnsfamilier.
Folk på Torvastad har et veldig positivt forhold til kirken, selv om de ikke går der ukentlig.Torvastad Menighet er en
aktiv menighet med en kirke og flere forsamlingshus.Torvastad har 2 bedehus og ett grendahus. Mange som går
på bedehuset, går også i kirken. Men en ser at gjennomsnittsalderen er også økende her, som i kirken.
En gang i måneden har Torvastad menighet gudstjeneste på grendahuset.Grendahuset ligger i et stort byggefelt,
og målet er at en skal nå ut til flere barnefamilier som til vanlig ikke går i kirken.Etter som årene går, vokser barna
og det minker på barn på gudstjenestene. En del unge familer fra Torvastad går i Karmøy frikirke.
For en del år siden hadde vi søndagskole, men den eksisterer ikke lenger.
Skole-kirke samarbeidet fungerer godt. Vi har gjevnlig kontakt i forbindelse med kirkelige høytider, og
samarbeider på alle årstrinn i grunnskolen. Jule- og påskevandringer har vi også med de tre barnehagene i vår
menighet.
Mange frivillige bidrar slik at vi har gode bredde- og kontinuerlige tiltak òg i menigheten.
Barn og unge fra 0 - 18 år har gode og varierte trosopplæringstiltak.
Vi legger stor vekt på samarbeid til frivillige organisasjoner, slik at vi er i kontinuerlig utvikling. Vi jobber med å
finne gode " linker" mellom tiltakene vi har .Vi har fått en mer tettere dialog med KFUK - KFUM og vi gjennomfører
trosopplæringstiltak i deres tilbud til barn og unge. Vi håpe at vi også kan komme mer aktivit inn i både Klubb78
og i Speideren.
Samarbeidet mellom kirken og skolen er godt. Skolen har en egen
kontaktperson som vi har et godt samrbeid med.

Organisering, rammer og ansvar
Trosopplæringsutvalget har faste møter der både menighetspedagogen ( 100 % stilling )og
trosopplæringsmedarbeideren ( 50 % stilling ) er faste medlemmer. Ett medlem fra Menighetsrådet, frivillige og
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MILKere er også med i dette utvalget.
Det er menighetspedagogen som kaller inn og skriver referat.
Menighetsrådet er de som har hovudansvaret for at planen blir gjennomført. 2 ganger i året er
menighetspedagogen/trosopplæringsmedarbeideren på menighetsrådsmøter og informerer om
trosopplæringen, hva som evt er nye tiltak, hva vi har gjennomført og hva som gikk etterplanen og som ikke gikk
etter planen. Menighetsrådet skal ha en god forståelse på hva planen går ut på. De skal også komme med ros &
ris og evt nye tanker & idèer.
På Trosopplæringsutvalgets møter går vi gjennom tiltakene som skjer på de aktuelle tidspunktene og her
diskuterer vi og kommer med ros & ris og nye tenker & idèer.
Vi har MILKere med oss. Dette styrker utvalget. Ungdommer kan se annerledes på tiltakene. De kan også
komme med nye og " fresjere" idèer.Hele staben er med i arbeidet innen trosopplæringen. De forskjellige
profesonalitetene blir dratt inn når behovet
er tilstede. Når vi har trosopplæringsgudstjenester er sokneprest,kantor, kirketjener,frivillige sammen om arbeidet
med menighetspedagog/trosopplæringsmedarbeider.
Arbeidsfordelingen på de forskjellige trosopplæringstiltakene finnes i planen. På vår ukentlige stabsmøter
oppdaterer vi hverandre om de ulike tiltakene vi står i nå,
hvor vi gir hverandre tilbakemeldinger som gjør oss alle til bedre trosopplærere.
Vi har mange å spille på, og KFUK-KFUM er en viktig samarbeidspartner.
KFUK-KFUM står for det kontinuerlige og vi står for bredden. Sammen utfyller vi hverandre.
Tidligere utfordringer om arbeidsfordeling er nå avklart på en bedre måte.
Nå er vi bevisste på vår rolle når vi går inn med våre breddetiltak i KFUK-KFUM:Hver enkelt barn/ungdom får et
brev i posten med invitasjon til trosopplæringstiltakene i et allerede eksisterende kontinuerlig tiltak som KFUKKFUM driver.
Vedlegg:
innkalling 09. sep 15.docx
(/Files?fileID=94ed1540-74a7-45a5-a61c-4b50b4567c23)
referat 09.09.15.docx
(/Files?fileID=cdc21cea-c4be-4d4a-b8c3-49f4933c3fb3)

Sentrale dimensjoner
Samvirke med hjemmet og familien
Vi ønsker at foreldrene og familien skal være med i alle våre trosopplæringstiltak. Det å ha et godt samarbeid til
hjemmet er svært viktig. Barn og unge blir påvirket av foreldre og i de miljøene de går og oppholder seg i. Det å
samle familien om trosopplæringstiltakene, er viktig. Da styrker en nettverket rundt det enkelte barn/ungdom.
Foreldrene må få oppleve at de blir involverte i det arbeidet vi gjør i menigheten. De må også få være med å
evaluere hvert tiltak som deres barn/ungdom er med på. Vi bruker foreldrene i de forskjellige utvalgene vi har i
menigheten. Dette ser vi på som en styrke. Foreldrene er med og utformer, gir ideèr og evaluerer de forskjellige
tiltakene.
I dåpssamtalene er vi tydelige på at foreldrene har et ansvar for trosopplæring- sammen med kirken. I
aldersgruppen 0-4 år er tiltakene lagt opp slik at barna og foresatte kommer sammen til kirken.
Det som oppleves på trosopplæringstiltakene skal være noe som lett kan overføres til hjemmet. Staben er
bevisste på dette.
Vi har dåpsbesøkere som kommer på dåpsdagen med bok som kan brukes i hjemmet. Ellers har vi god og
tydelig informasjon til hjemmet om hva det er vi inviterer barna til.
Vi ønsker å skape trygghet for foresatte ved å ha gode rutiner. Fremover ser vi for oss at vi skal samle alle
dåpsforeldrene noen ganger i året og informere om hvordan vi arbeider i kirken, og hvorfor vi vil at de skal
fortsette å være aktive. Dette arbeidet har vi ikke begynt med enda.
Mange av tiltakene inviterer foreldrene til gudstjeneste, eller avsluttende samling. Vi håper at dette skal inspirere
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foreldrene til å involvere seg og snakke med barna sine om det de opplever på samlingene våre.
Vi spør også foreldrene om å bidra som ledere på de ulike tiltakene.
I konfirmasjonstiden har vi foreldremøter der vi snakker og informerer om hva vi forventer av konfirmantene og
foreldrene dette året. Vi går gjennom de forskjellige temaene som konfirmantene skal ha. Vi sender ut mailer og
har egen Facebook side for konfirmantene og foresatte.
Vi bruker nettet mer og mer. Dette er positivt på mange måter. Vi har egen FB og nettside som hører til Torvastad
Menighet. Her kan alle som vil gå inn og lese om tiltak og gudstjenestene våre. Kirkebladet er det mange som
leser i bygda. Det er et svært populært blad. Vi har snakket om å få inn mer for barn og ungdom i bladet. Vi er i
gang på dette området.
Vedlegg:
foreldremøte 18.aug 2015 ny.pptx
(/Files?fileID=a586b240-6d62-4c9d-b305-35819aeb22a9)
HØSTEN 2015 FOLDER.docx
(/Files?fileID=af58cfc7-4b10-44b7-8207-1b6152abb95b)
Referat frå foreldremøtet 3.3.16.docx
(/Files?fileID=79eb7349-4032-4ff3-9469-2bdb299273ad)

Barn og unges medvirkning
Vi ønsker at barna og ungdommene våre skal være medvirkende i alt vi gjør. Tiltakene inviterer til sang,
bønn,samtale, undring, spørsmål og kreative aktiviteter som utfordrer deltakerne til selv å engasjere seg.
Mange av tiltakene inkluderer gudstjenestedeltakelse der alle deltakerne skal ha en oppgave. Vi skal prøve å
inkludere de eldre ungdommene ( MILK og LIVere ) til å være medledere for konfirmantene. Vi har brukt større
barn som medledere for små barn. Høsten 2015 startet vi opp med MILK og mange av de har vært aktivit med i
forskjellige styrer og utvalg, også i trosopplæringsutvalget. De unge kan se litt annerledes på " ting" og det mener
vi er til menighetens beste! Når ett tiltak er avsluttet har vi tilbakemelding fra barna og foreldrene på hvordan
tiltaket har fungert. Dette
for evt å gjøre trosopplæringstiltaket enda bedre. Vi har ikke noe fast system på tilbakemeldingene frå
barn/unge/foreldre. Tilbakemeldingen skjer gjennom samtaler og på mail/sms. Vi snakker sammen og vi tror de
involverte sier fra til oss på "godt og vondt!"

Inkludering og tilrettelegging
Det at vi alle er skapt likeverdige, står i sentrum i vår trosplan! Alle skal føle at de tilhører vår menighet, og at de er
velkomne til å delta i våre trosopplæringstiltak.Universell utforming kan nok være en utfordring for oss i vår kirke
på Torvastad. Men vi har mange gode løsninger etterhvert som utfordtingene kommer. Men vi tar mål av oss å
klare dette til enhver tid.
Universell utforming er viktig, men det er også tilrettelegging etter barn og unges behov når vi tenker på utvikling
og fysisk/psykisk funksjonsevne.
Vi legger til rette og tilpasser trosopplæringen utfra de behov barna eller ungdommene har. Ulike pedagogisk og
metodisk undervisningsformer blir brukt i tiltakene. Dette for å nå læringsmålene vi har satt oss i de enkelte
tiltakene.Har ett barn eller ungdom spesielle behov har vi gode dialoger med foreldrene.Det er viktig å gjøre
trosopplæringen og undervisningen i de forskjellige tiltakene på best mulig måte for ALLE barn og ungdom i
menigheten vår.
Viss ett barn eller ungdom har behov for ledsager,legger vi til rette for det. Torvastad kirke er ikke universelt
utformet, men vi finner løsninger etter behov.
I første mail/samtale/foreldremøte informerer vi tydelig om dette. Ingen skal være i tvil om dette.

Gudstjeneste
Målet vårt på Torvastad er at alle trosopplæringstiltak knyttes til kirken vår. Vi har mange trsopplæringstiltak i kirken
og mange barn og unge er i kirken flere ganger i året pga trosopplæringstiltakene de er med i.Det å bli involvert i
menigheten, med de" faste" kirkegjengerne og kirkerommet, er viktig. Fellesskapet er sentralt. Alle barn og unge
må få en følelse av at menigheten ser de og vil at de er en del av menigheten. De forskjellige
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trosopplæringstiltakene avsluttes på en gudstjeneste.
Da får de være aktivit med på gudstjenestene.
I tillegg har konfirmantene obligatoriske gudstjenester og faste oppgaver/tjenester på gudstjenestene. De sitter
ikke passivt og hører på, men er aktivit med. ( sang/ tekstlesing/offer mm )
Vi har egne gudstjenester for ungdom fra 13 - 18 år. Thank God it`s Friday - TGiF. Denne formen for
gudstjeneste håper vi vil gi grunnlag for at flere ungdommer, etter konfirmasjonsalderen, blir aktivt med i kirken og
i Klubben til KFUK - KFUM. På TGiF har vi eget band og forsangere. Vi prøver å få med ett kor fra en annen
menighet på hver TGiF. Vi bruker både soknepresten og andre til å holde talen til ungdommene. Ungdommer fra
MILK er med i utvalget og de kommer med forslag på tema og sanger til hver TGiF.
Vi har begynt å " snakke om" at vi må bruke mer av de forskjellige korene og korpsene, speider m.fl. vi har i
bygda på gudstjenestene. Dette for å dra inn flere i det kirkelige fellesskap og gjøre terskelen til å delta aktivt
lavere.
Vedlegg:
plakat 29. nov 15.pdf
(/Files?fileID=58d5fba3-2e6a-4815-8466-9af4c17e39d4)
TGiF plakat 22.4.16.docx
(/Files?fileID=ce62b56b-e476-4cda-844b-afe575638041)
TGiF plakat 26.2.16.docx
(/Files?fileID=a4153b86-2ec5-4814-a621-516fd46db048)

Diakoni
Det å se hverandre,inkludere hverandre,bli stolt av seg selv,få og gi respekt,tolerere hverandre,elske hverandre er
viktig innen diakoni. Med andre ord: verdighet for den enkelte!
Mange barn og unge har en " ryggsekk" som kan være tung å bære. Da må vi i kirken fange dette opp og
forebygge. Kanskje vi også må søke profesjonell hjelp utenfor kirken.
Dette er omsorg for hverandre i vår menighet og i vår bygd. Men vi må også tenke større enn dette. Vi må tenke
globalt og internasjonalt. Hvordan forvalter vi Guds skaperverk og hvordan er ressursene fordelt. Vi må i
trosopplæringen utfordre og stimulere barn og unge med deres familier til samfunnsengasjement og til å delta
aktivt innen dette område.
Det er ikke bare viktig å vise omsorg for våre egne, men for alle menneskene på vår jord.
Diakoniutvalget er et viktig utvalg som må komme med innspill på hvordan vi kan intigrere diakonien enda mer i
trosopplæringen.De ansatte og utvalget har hatt samarbeidsmøter for å tydeliggjøre hva som er viktig innen
diakoniarbeidet. Dette må blant annet vises gjennom handling,respekt og omsorg og ansvar for hverandre
lokalt,men også internasjonalt. Fasteaksjonen for konfirmantene er et godt eksempel på omsorgstjeneste.
Vi ønsker å være trygge voksnepersoner som ser barnas/ungdommenes ulike behov på alle måter. Vi kommer i
kontakt med mange mennesker med mange forskjellige livserfaringer og behov. Vi må evt fange dette opp og
forebygge gjennom å være et medmenneske.
Både ansatte og frivillige må hele veien gjøres oppmersom på hva diakoni er, og hvorfor det er viktig å sette fokus
på dette alltid. Vi har begynt å snakke om at på nytt stormøte må dette være tema:" Hvordan er vi diakoner i alle
tiltak, og ellers i hverdagen?"
Vi må bevistgøre de ansatte og de frivillige på dette området.Vi må bli bevisste i alt det vi gjør, til enhver tid.
" Det å se hverandre" i store og små samenhenger er svært viktig.
" God oppførsel" er svært viktig for at vi skal lykkes i våre diakonale oppgaver.
" Hvordan er vi diakoner ialle tiltak,og ellers i hverdagen?" kan menigheten sette som et mål for det diakolale
perspektivet i vår trosopplæring. Hele menigheten kan ha det som et mål å gjennomsyre alt arbeid med barn og
unge, ja de voksne med,av dette diakolale perspektivet. Kjærlighetsbudet i den kristne tro sier mye om hvor viktig
dette perspektivet er i den kristne kirken.
Vedlegg:
SPRE GLEDE.docx
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Misjon
Å nå ut til alle mennesker med at de er elsket av Gud, er sentralt og svært viktig å jobbe med innen trosopplæring.
Det å bygge fellesskap og utvikle/dele tro i vår egen kirke, men også med andre mennesker og kulturer i hele
verden er sentralt. Barn og unge må ta del i dette og få forståelse av at vi er en del i et globalt system, også innen
misjon, dåp og opplæring/kunnskap.
Tidligere har vi hatt misjonsprosjekt i Kamerun, men dette utløper og vi vil starte opp med prosjekt i Estland. Det
nye og spennende er at vi i trosopplæringsutvalget vil nå gå sterkere inn og legge til rette for at barn og unge kan
være med på dette/disse prosjektene.Men dette er i den spede begynnelsen. Trosopplæringsutvalget og
misjonsutvalget vil ha flere samarbeidsmøter og planlegge videre hvordan vi skal involvere de forskjellige / flere
trosopplæringstiltak i dette arbeidet.
Det er naturlig at Menighetsrådet har overordnede strategier og mål for hvordan misjonsprosjektene i Torvastad
Menighet skal være gode læringsarenaer for barn og unge.

Musikk og kultur
Musikk og kulturvirksomhet gjør at barn og unge blir mottaker,deltaker og medarbeider, alt på en gang, som igjen
fører til et tverrfaglig samarbeid mellom de tilsette i kirken.
Vi ønsker at barn og unge skal synge mye på tiltakene våre. Vi har valgt ut salmer og sanger og gjentar mange av
dem slik at de skal lære dem godt. De ulike korene som KFUM - KFUK driver, blir brukt på forskjellige
gudstjenester. Mange trosopplæringstiltak opptrer som et kor på avslutningsgudstjenesten de er med på.
Vi bruker drama, dukketeater, bilder og formingsoppgaver på mange av tiltakene. I kirken blir ungene kjent med
symboler og kunst. Trosopplærer i lag med kantor har laget en plattform for salmer og sanger som brukes lokalt
Plan for Torvastad menighet (2015) i Trosopplæring. Vi planlegger å bruke mer av de lokale kor og korps bygda
har på ulike gudstjenester. Dette for å dra inn flere som kan være med på gudstjenestene, men også for å la de
oppleve gudstjenesten og det fellesskap som da gis. Kirken er for alle og det må vi sørge for blir praktisert, også
gjennom musikk og kultur.
Men " hva er kultur ?" Hele menigheten og trosopplæringen trenger å utvide kulturbegrepet og forståelsen av det.
Da vil vi få større innblikk og vår forståelse vil utvide og utvikle seg. Da trenger vi å hente inn mennesker som kan
motivere oss til dette.
Vedlegg:
Sangplattform for trosopplæring 6-12 år.docx
(/Files?fileID=a6f6d521-eb42-41d3-bc36-b389ff5e9adf)

Frivillig medarbeiderskap
Kirken er èn aktør i barn og unge`s liv. Derfor er det viktig å ha et godt samarbeid til de arenaene barn og unge er
på gjennom oppveksten. ( barnehage, skole, aktiviteter, kulturskole mm )
Vi har mange frivillige som er med og driver de kontinuerlige tiltakene i de forskjellige aldersgruppene. Disse blir
dels fulgt opp av menighetsrådet, trosopplæringsutvalget og KFUK - KFUM. MILKere og konfirmanter er også
med.
Vi har hatt ett stormøte med de frivillige organisasjonene ( KFUK - KFUM ) og utvalgene i menigheten der tema
var trosopplæring og hvordan vi skal utvikle vår menighet.
Vi planlegger nytt møte hver høst. Da vil vi også trekke inn styrene i bedehusene og kulturlivet generelt i bygda.
Dette for å skape en felles platform og felles mål for vårt arbeid i kirken. Informasjon om tiltakene i
trosopplæringen er viktig å gi til alle.
Trosopplæringsutvalget med Menighetsrådet må ha som et mål å lage en plan for frivillighet i vår menighet.
Fokuset og arbeidet der må være :
- Hvordan rekruttere frivillige medarbeidere?
- Hvordan tenker man avtaler mellom menigheten og de frivillige?
-Hvem skal følge opp de frivilige generelt? Spesielt de som blir tilknyttet til menighetens trosopplæring
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- Hvordan kan menigheten samle alle de frivillige, der mer motivasjon og utvidet kunnskal er målene? En gang i
året? En gang i halvåret?
Vedlegg:
INNKALLING TIL møtet.docx
(/Files?fileID=61c9df8d-b50a-4aa0-8a18-933af9e2653a)
referat frå stormøtet 12.11.15.pdf
(/Files?fileID=bd8f653c-be03-4b29-a6f0-7e1e65614ade)
STORMØTE 12. nov.pptx
(/Files?fileID=80891967-236f-4a51-ad63-f7996d3531c0)

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Det å ha et godt samrbeid til de kriste organisasjonene er viktig.KFUK - KFUM og Speiderne er våre viktigeste
samarbeidspartnere på Torvastad. Vi er i startfasen med å samrbeide med kulturskolen og andre lag og
organisasjoner.
Vi ønsker å stå sammen i dette arbeidet, enten vi er frivillige eller ansatte, menighetsarbeidere eller
organisasjonsarbeidere.
Det er flere grunner til at dette er viktig.
Blandt annet:
- gi en annerkjennelse til organisasjonsarbeidet som pågår i bygden allerede.
- vi utfyller hverandre
- bedre muligheter for at barn og unge vil fortsette i menighetens arbeid
Vi har god dialog med styret i KFUK - KFUM og vi har flere styremøter sammen. MILK er menigheten sitt ansvar,
men i godt samarbeid med KFUK - KFUM. Vi er begynt å planlegge tettere samarbeid med KFUK - KFUM`s
kontinuerlige tiltak, hvor menigheten går inn med sine breddetiltak i en avgrenset periode.

Tverrfaglig samarbeid
Det er viktig at alle jobber sammen om trosopplæringen, både ansatte, frivillige og barnehage/skole. Skal vi
utvikle og lykkes med trosopplæringen, må vi gå i sammen og skape en helhetlig tenkning rundt trosopplæringen,
der alle involverte hvet hvorfor vi samarbeider og hvordan.
Alle ansatte involverer seg på forskjellige måter i trosopplæringen.På stabsmøter og andre møter blir
trosopplæringen tatt opp og tiltakene blir planlagt med de som er involvert.
Skolen og kirken jobber godt sammen på alle områder. Skolen har en lærer som er ansvarlig for dette
samrbeidet. Vi har god dialog med denne læreren.Hver høst går vi gjennom planen, og skolen vet at menigheten
står til deres disposisjon.
Å jobbe tverrfaglig er en kunst, en utfordring. Mange trenger økt bevissthet omkring hvordan det kan/bør gjøres,
og hvorfor vi må jobbe tverrfaglig.
En i staben bør ha det overordnede ansvaret for dette ( sokneprest eller menighetspedagog? ) Viss flere
profesjoner blir tatt med, øker kvalieten og mange gode løsninger kan se dagens lys.
Vedlegg:
samarbeidsplan skole kirke høsten 2014.docx
(/Files?fileID=f182d65b-25d1-45c6-a82a-e2743db6fd8d)

Kommunikasjonsarbeid
Omdømmet til menigheten er viktig å bygge opp og gjøre/utvikle på rett måte.Vi er i et " service yrke" og da er det
viktig å " selge oss inn" på rett måte, til alle barn og unge på Torvastad.
All invitasjon blir sendt ut i brevs form, men også på de forskjellige sosiale medier. Vi har forskjellige FB sider
som brukes.
Konfirmantene og foreldrene har en lukket side med informasjon og bilder over hva som skjer konfirmasjonsåret.
Menighetsbladet og lokalaviser blir også brukt.
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Vi vil utvikle et informasjonshefte/blad om hvilke tiltak vi har innen trosopplæring i vår menighet. Vi jobber også
med designet på brevene som blir sendt ut fra menigheten.Det er viktig at mottakeren gjennkjenner oss og vil "
opne " brevet og lese videre på hva vi har å informere om.
Menigheten må fremover jobbe med å utvikle gode kommunikasjonmodeller/prosesser på alle plan.
- voksne/barn, voksne/ungdom, menigheten utad og i staben m. fl.
Hva skal vi vektlegge i samtalene?
Hva må til for å gjøre dette bedre?
Hva må til for å gjøre menigheten bevisste på dette?
Vedlegg:
HØSTEN 2015 FOLDER.docx
(/Files?fileID=f2d2ddfb-94be-43d9-8f1d-12bddce8cc10)
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Tiltak
Antall aktive tiltak: 18

Totalt antall per årskull: 305

Totalt antall timer summert: 476
Alder Navn på tiltaket

Omfang i
samvær

Omfang i Samlet for
timer
målgrupper

0-0

Babysang

8

16

16

0-0

Dåp

24

24

24

1-3

Besøk på 1,2 og 3 års dåpsdag/ Familiegudstjenester

3

3

9

1-4

Småbarnsklubben " KOR OG LEK"

13

26

104

4

4-årsbok Barnebibel

2

4

4

6

Dåpsskolen -1.trinn

7

11

11

6-9

MFO - Menighetens Fritids Ordning

2

19

76

8

Spre glede med tårnagenter-besøk på sykehjemmet

1

2

2

8

Tårnagenthelg

2

9

9

8

Tårnagentklubb

5

8

8

10

5.klasse Vi møtes på skolen, i kirken lørdag og søndag og
deler ut Det Nye Testamentet.

2

5

5

1010

Drama

8

16

16

11

Lys Våken

2

16

16

12

KodeB-klubb for 6.trinn

5

8

8

1314

Klubb-78

3

6

12

15

Konfirmasjonsundervisning

32

90

90

15

MILK

6

30

30

1618

TGiF - Thank God it`s Friday

6

12

36

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alderstrinn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Antall
2 2 2 2 2 0 2 1 4 1
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Passive tiltak
Antall passive tiltak: 1

Totalt antall per årskull: 5

Totalt antall timer summert: 5
Alder

Navn på tiltaket

Omfang i samvær

Omfang i timer

Samlet for målgrupper

13

You Rock 7. trinn

1

5

5
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Babysang

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 8
Totalt antall timer: 16
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16

Aldersgruppe
0-0

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
-Bygge nettverk
-Motivere til trosopplæring i hjemmet
-Gi barna et godt og kjærlig Gudsbilde; en Gud som ser dem og elsker dem.

Kommentarer
I vår hadde vi 7 samlinger, og i høst hadde vi 8 samlinger.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemmet og i kirken
Gjennom sanger, bønner, regler og rim tar vi opp emnet ” Hvem er jeg” og ”Hvor kommer jeg fra?”

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
-Bordbønn, Aftenbønner
-Se vedlegg for hvilken bibelvers som blir brukt

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sanger: Vi bruke både "gode gamle" og nye. Mange av sangene er hentet fra IKOs "Gynge litte grann" og
Frelsesarmeens "Bomchickabom."
Rim og regler.
Bønn/ sangbønn
Se vedlegg.

Arbeidsmåter
Vi legger opp til felleskap mellom barn og voksen. De sitter i ring med barnet foran seg og gjør bevegelser med
barna til sanger, bønner, rim og regler. Vi bruker kristne sanger samt klassisk barnesangrepertoar.
Måltidsfelleskap
Vugge med teppe
Dans
Bruk av rytmeegg og andre innstrumenter.
Blåse såpebobler
Vedlegg:
babysang brosjyre + kjerkebla+ sende ut..doc
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(/Files?fileID=3714a95e-e602-4242-9c2c-d6448ff88b32)
Evaluering for babysang våren 2016.docx
(/Files?fileID=493f5cdf-37da-4de8-a2f4-afbec3dfce14)
Gangen i babysang høst 16 - sanghefte.docx
(/Files?fileID=b78f1d6f-142d-4f9e-bfa9-4476d25490f4)
Gullkorn.docx
(/Files?fileID=3eb58fb7-1fce-48f1-b81b-735450239400)
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Dåp

Torvastad

Tiltakstype
Dåpssamtale

Omfang
Antall samlinger / samvær: 24
Totalt antall timer: 24
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 24

Aldersgruppe
0-0

Ansvarlig
soknepresten

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
-Bygge relasjoner mellom familien og menigheten
-Gi informasjon om menighetens trosopplæring
-Reflektere sammen med foreldre om dåp og løfter
-Evt bistå med familierådgivning

Kommentarer
Soknepresten har lagt opp til enkeltsamtaler i stedet for gruppesamtaler.
Dette for å kunne se den enkelte familie, og få en ærligere samtale om livet,troen og dåpen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Møte med foreldrene/foresatte vil bidra til at vi får en samtale med refleksjoner om familiesituasjonen, livet,
troen, kirken og dåpen.
Foreldrene vil føle seg sett, verdifulle og bevisstgjorte.
" Jeg er verdifull, skapt i Hans bilde" jf Salme 8.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
-Dåpsliturgien
-Jesus og barna. Mark 10. 13-16, Matt 28.16-20
-Forsakelsen og trosbekjennelsen
-Dåpsbefalingen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
-Delta i liturgien og salmene
-Delta i dåpshandlingen
Bønn for og med barnet

Arbeidsmåter
-Dåpssamtale
Dåpsgudstjeneste
Dåpslys
Infofolder
Bilde av kirken med Vår Far foran og fadderne på baksiden
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Besøk på 1,2 og 3 års dåpsdag/ Familiegudstjenester

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 9

Aldersgruppe
1-3

Ansvarlig
trosopplæringsmedarbeider med frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Hjelpe dåpsfamilien til å følge opp i dåpsopplæring.
Bli bedre kjent med dåpsfamilien
Markere dåpsdagen og oppmuntre de foresatte til å markere dåpsdagen i hjemmet.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Minne barnet om at det er døpt.
Barna er en del av et større felleskap.
De er Guds barn og med i Torvastad menighet.
Bordbønn
Kristne barnesanger
Barnebønner

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Feire dåpen med en gave fra menigheten.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Ønsket med besøket og gavene er at dårpsfamilen skal få en god relasjon med menigheten. Oppfordring til
bønn og bibelhistorie-lesing i hjemmet.

Arbeidsmåter
Gaver:
1årsbok-Bordbrikke
2 årsdag-CD
3 årsdag-Bok
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Småbarnsklubben " KOR OG LEK"

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 13
Totalt antall timer: 26
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 104

Aldersgruppe
1-4

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider/kantor og frivillige.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Relasjonsbygging
Bygge nettverk mellom foreldre og barn, familie og menighet
Lære kristne barnesanger og salmer
Lære enkle bibelhistorier
Oppmuntre til å synge bordvers og be aftenbønn

Kommentarer
Selv om klubben har barn som er 1,2 og 4 år fokuset er på 3-årskullet.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppmuntre foreldre til å praktisere tro i hjemmet
Sanger og fortellinger som har tema om hvor elsket de er av Gud, om skapelsen og at de tilhører vår menighet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Skaperverket 1. Mos.1
Den barmhjertige samaritan Luk 10, 25-37
Den gyldne regel Matt. 7,12
Jesus stiller stormen Matt 8,23 - 27
Den nye himmelen og jord Åpenbaringen 21,1-5
Juleevangeliet Luk 2, 1-20
Hva er da et menneske Salme 8
Herren er vår Gud 5. Mos. 6, 4-9
Herren er din skygge Salme 21
Jesus tar imot barna Markus 10, 13-16
Bønn Matt.7,7-8
Kast bekymringer på Ham 1. Pet. 5,7

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lære bibelfortellinger
Be og synge bønner
Lære å leve et liv i troen

Arbeidsmåter
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Bibelhistorie
Sang:
Å, du som metter liten fugl
Det begynner her i toppen
Om jeg er liten eller stor
Be så skal du få
Velkommen til vår kirke
Velsign oss Gud Fader
Jeg er trygg hos deg
Guds kjærlighet er rundt om meg
Alt det du vil
La oss gå,gå,gå
Når du ser en venn
Salmer til inngangsprosesjon ved gudstjeneste
Hei hei du og jeg
Når det stormer
Min båt er så liten
Vår Gud er så stor
Lek
Instrumenter
Fellesmåltid
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4-årsbok Barnebibel

Torvastad

Tiltakstype
4 - årsbok

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 4
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4

Aldersgruppe
4

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider, sokneprest, kantor, kirketjener og frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal oppleve kirka som et spennende hus og at Jesus er min venn
Opprettholde kontakten med hjemmet og oppmuntre til trosopplæring i familien.
Inspirere til å begynne i kor; Torvastad barnegospel og i Kor og Lek

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Refleksjon over hvor vidunderlig Gud har skapt oss
Det er godt å ha en god venn som passer på oss

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåp- Matt.28,16-20
Gud har skapt oss-1 Mos.1
Sauen som gikk seg vill-Luk.15,1-7
Himmelriket og de små-Matt.18,1-5

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Delta i liturgi og salmer
Lære bibelfortellinger
Sanger:
En mann med hundre sauer
Alle, alle vil vi ha med
Om jeg er liten eller stor
Bæ, bæ, lille lam
Gudstjeneste med utdeling av barnebibel.

Arbeidsmåter
Invitasjoner
Skattejakt/undretur i kirken
Øving av sanger
Fortelling
Fruktbord
Side 17 av 52

Plan for Torvastad menighet (2016)

Gudstjeneste med utdeling av Bibel og kirkekaffi
Vedlegg:
4 åringer -invitasjon 16.pub
(/Files?fileID=726ea24d-6ba9-4cd9-8dd2-b89e9053c834)
4.åringer lørdagen 2016.docx
(/Files?fileID=052bcc3b-b7d1-4e81-834c-394fd47b0ade)
4års invitasjon side 2! 16.pub
(/Files?fileID=df8e302c-c435-46c1-93bd-75beacd1602f)
Evaluering for 4 åringer i kirken 2016.docx
(/Files?fileID=13220d2c-cea4-47b5-9b7d-9ca60581949e)
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Dåpsskolen -1.trinn

Torvastad

Tiltakstype
Et tiltak for 6-åringer

Omfang
Antall samlinger / samvær: 7
Totalt antall timer: 11
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 11

Aldersgruppe
6

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal bli bedre kjent med bibelfortellinger.
De skal få relasjon til menigheten de er døpt inn i.
Framføring av bibelversene vi brukte i undervisningen og som de lærte
Barna blir sett og hørt.
Finne et språk for sitt eget liv- og troshistorie.

Kommentarer
Vi hadde de seks første samlingene på skolebygget i SFO tiden. Siste samling, hvor de framførte og fikk
gave/diplom, var på grendahusgudstjenesten.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bli kjent med kirkens symboler og reflektere over fortellinger.
Du er unik
Venner/uvenner
Undring over sansene
Jeg har en som ser når jeg har det vondt
Tilgivelse fra Gud og mennesker-oppøving av etisk bevissthet
Advent/Jul. Vi venter, høytid

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelhistorier:
Gud skapte verden-Skapelsen 1 Mos 1

(1.Mos1,26a)

Sauen som ble funnet-Luk.15:1-7

(Joh.10,14a)

Bartimeus-Mark.10:46-52

(1.Pet.5,7)

Jairus datter-Luk.8:40-56

(Luk.8,50

Sakkeus-Luk.19:1-10

(Luk.19,10)

Jul-Luk. 2:1-20

(Joh.3,16)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Delta i liturgien og sanger
Høre bibelfortellinger
Sanger:
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Sakkeus var en liten mann
Hvem har skapt alle blomstene
Om jeg er liten eller stor
Ikke en , ikke to, ikke tre, men alle.
Gud er mektig.
Vi tar hverandres hender
Gud er god
Jeg har en engel som følger meg

Arbeidsmåter
Bibelfortellinger
Leke sammen
Bønn
Sang
Drama
Hobby aktiviteter
Utdeling på gudstjeensten: Arbeisboken "Alle gode ting" og diplom
Invitasjon
Vedlegg:
Bønn til bruk i familien.docx
(/Files?fileID=38ba3cd1-296c-4a77-9b6e-3b0f20cc78ba)
Dåpsskole Leila.docx
(/Files?fileID=110d2e8d-eb49-4763-8700-b4437436cb2d)
Plan for dåpskole høst 2014.docx
(/Files?fileID=b40ac640-174c-42d2-b02c-c5e26eecbf2f)
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MFO - Menighetens Fritids Ordning
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 19
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 76

Aldersgruppe
6-9

Ansvarlig
Menighetspedagog, MILKere, konfirmanter og frivillige pensjonister

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med Bibelfortellinger
Bli kjent med bønn og sang
Bygge relasjoner til menigheten

Kommentarer
Vi tar utgangspunkt i kjernetekstene og bruker en eller to hver gang vi har MFO.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Erfare bibelfortellinger.
Snakke og synge om tro
Bli trygg på at MFO er en god plass å være.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Fadervåv
Jesus hos Marta og Maria Luk. 10, 38-42

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Barna skal kjenne seg elsket av Gud og at de føler de hører til fellesskapet i vår kirke.
Vi vil lære de å be og fortelle spennende fortellinger fra Bibelen.
De må ta hensyn til hverandre og samarbeide.
Vi vil synge sammen og de vil være aktive og kjenne at de har et godt fellesskap med hverandre.

Arbeidsmåter
Vi er samlet alle i begynnelsen av dagen.
Men etterhvert deles barna inn i forskjellige grupper som de på forhånd har valgt seg.
På formiddagen jobber/synger/danser de ut fra Bibelfortellingene vi bruker.
På ettermiddagen er de aktive i forskjellige grupper ( fysisk, matlaging, kunst og håndtverk.... )
Vedlegg:
MFO Menigheten KJERKEBLADET juni 16.docx
(/Files?fileID=e8c9a824-7dc5-448a-90bd-260ad6b5bed1)
SFO – Trusopplæring.pptx
(/Files?fileID=3ed535f7-7a61-43b6-b3ba-c430073ff4f7)
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Spre glede med tårnagenter-besøk på sykehjemmet
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 2

Aldersgruppe
8

Ansvarlig
trosopplærer med prest og diakoniutvalg

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Reflektere over troens rolle i hverdagen.
Spre glede, tro, håp og kjærlighet til mennesker

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Relasjoner
Hjelpe andre /Gjøre hverandre gode

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelhistorier:
"Fotvasken" Joh.13,1-17
"Dobbelte kjærlighetsbud" Matt 22:37-40

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bibel
Bønn
Felleskap
Diakonalt oppdrag

Arbeidsmåter
Hobbyaktiviteter som kan være til glede for folk på sykehjem.
Bønnekort og blomster til de syke
Sang
Vedlegg:
bønn 1.docx
(/Files?fileID=90996f12-784f-44e9-b1ff-e2824aa33e4f)
Bønn 2.docx
(/Files?fileID=280147ed-696b-4f5e-87f3-855bffdf057f)
Evaluering for spre glede 2016.docx
(/Files?fileID=4760e9e3-3fb0-45c7-8bbc-ae4fc6049e94)
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Tårnagenthelg

Torvastad

Tiltakstype
Tårnagenthelg

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 9
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 9

Aldersgruppe
8

Ansvarlig
trosopplærer og sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Få eierforhold til kirken
Lære Bibelens sentrale historier.
Erfare gudstjenestefeiring ved aktiv deltakelse.
Gi 8-åringene en opplevelse av spenning og trygghet i kirka.
Lære om høytider-Påske,Kristi Himmelfart,Pinse

Kommentarer
I år fokuserte vi på Pinse-høytiden.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Reflektere over kirken, symboler, kristendom.
Hvem er Jesus for meg?
Hva har påsken,kristi Himmelfart og pinsen å si for meg og mitt liv?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kirkehuset-kunst og symboler
Sakramenter-dåp og nattverd
"Let, så skal dere finne" Matt 7:7
Undring over frelseshistorien-Gud har en plan
"Pinsedag" Apg. 2. 1-13

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Delta i liturgien
Synge
Utforske
Vandre
Arbeide med fortellinger
Stille spørsmål og komme med egne tanker/lærdom fra Bibeltekstene. "Hvilken betydning får det for mitt liv
idag?"

Arbeidsmåter
Symboljakt
Be bønner
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Sang
Aktiviteter og lek
Mat
Verksted
Fortellinger og samtaler
Løse oppdrag og mysterier. (se egen plan)
Vedlegg:
1475BM_Hjerteoppdrag.pdf
(/Files?fileID=cc1f3927-0a65-42d9-bd04-0c977b96cf29)
Evaluering for tårnagent helg 2016.docx
(/Files?fileID=f293ecc4-bf43-4b44-83a0-2277e7d904fd)
Hvem vi er.docx
(/Files?fileID=8e73de6b-e3c3-4316-a8e3-65546a7a0d65)
Info om tårnagenthelg.doc
(/Files?fileID=40ef5ce5-6739-4c8b-bc94-9966218d1588)
Mal for lokal plan-3 klasse-tårnag.1.docx
(/Files?fileID=546ba872-7fa3-479e-ba50-752d6f26381f)
tårnagenthelg+klubb.jpg
(/Files?fileID=843b9fec-cd00-40f2-8dc1-b27927e5cd36)
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Tårnagentklubb

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 5
Totalt antall timer: 8
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
8

Ansvarlig
trosopplærer

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Forberede til Tårnagent helg
Bli dypere kjent med bibelhistorier

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bibelen – bok der i finner mange oppdrag og mye spenning

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Oppdrag:
1. Den tålmodige Noah

1.Mos.6,9-22;7;8

2. Ester- den modige dronningen

Ester 1-8

3. Jona og den store fisken

Jona 1-4

4. Samuel og David

1.Sam.3;16;17,1-51

5. Saulus- en forandret mann

Apg.9,1-31

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn og velsignelse
Sang: Tårnagentsang, Gud er ikke død nei. Det betyr langt mer. Be, så skal du få.
Påskesalmer

Arbeidsmåter
Fortelling
Drama
Agentjakt for å løse mysterier fra Bibelen

Vedlegg:
Evaluering tårnagentklubb vår 2016.docx
(/Files?fileID=079c9ea3-1708-4820-ae97-be6092d7dbe1)
Mal for lokal plan-3 klasse-tårnag..docx
(/Files?fileID=35a501fe-9fc0-40a5-bdcf-fd9cc88d7e0f)
navnskilt.docx
(/Files?fileID=8426e9dc-371c-4834-be4b-5a3e6ea91261)
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Tårnagent brev 16.doc
(/Files?fileID=afd04aef-9f77-4691-8f73-7dc453ccceae)
tårnagenthelg+klubb.jpg
(/Files?fileID=de330db8-8009-4075-b215-0065bfaae357)
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5.klasse Vi møtes på skolen, i kirken lørdag og søndag og deler ut Det Nye
Testamentet.

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 5
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 5

Aldersgruppe
10

Ansvarlig
menighetspedagog og sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Stimulere barna til selvstendig lesing av Det Nye Testamentet.
Barna skal oppdage Det Nye Testamentet sitt skattkammer.
Vekke nysgjerrighet og undring over NT mangfoldige innhold.

Kommentarer
Vi starter med undervisning i klasserommet. Her forteller vi om hvordan Bibelen er bygget opp og hva den
handler om, sentrale fortellinger fra både gamle og nye Testamentet.
Lørdagen kommer de som vil og får mer undervisning fra hele Bibelen.
Vi snakker mer om de sentrale fortellingene, nå med vekt på Jesus liv og lære.
Vi forbereder søndagens gudstjeneste og hva de kan/skal bidra aktivt med.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få kunnskap om Bibelen/Det Nye Testamentet og at de er en del av dette.
Barna skal kunne bruke Det Nye Testamentet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bruker søndagens tekst
Mark 4. 26 - 34
Lukas 8
Matt 13. 10 - 23
Salmer som passer til.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Barna teltak aktivt i liturgien og salmene på gudstjenesten.
De er aktivt med på bønn og bibellesningen.
De er aktivt med og får ansvar.
De lærer seg salmer og er forsangerer på noen av de.
Gudstjenesteforberedelser og gudstjenestefeiring
De er aktivt med på bønnevandring.

Arbeidsmåter
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Vi møtes først på skolen, deretter på lørdagen og til slutt søndagen der de får Det nye Testamentet.
Vi underviser barna, men etter hvert er de aktivt med. De kan stille spørsmål som de får svar på i forhold til
Bibelen og søndagens tekst.
BArna kan bli tatt med på prekenen søndagen.
De får tildelt praktiske opp¨gaver som de mestrer og kan utføre under gudstjenesten.
Vedlegg:
5-klasse- referat-lørdag- såmannsøndag-14.docx
(/Files?fileID=ad89ab7b-7967-4815-bc34-46d54de28bdd)
joh 3.16-på flere språk.docx
(/Files?fileID=04b148ce-13e2-4a5d-8d24-6eb8ac65aa06)
Lapper-mat fra bibelen.docx
(/Files?fileID=a77fca85-9361-4186-9853-a789e49868fa)
Mal-til-lokal-plan-5 klasse.doc
(/Files?fileID=6d57a5c5-0589-4f5e-8694-92adab38d1f9)
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Drama

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 8
Totalt antall timer: 16
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16

Aldersgruppe
10-10

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli bedre kjent med Bibeltekstene.
Øke sin egen forståelsen og innsikt til Bibelfortellingene ved at de går inn i de ulike rollene fra bibeltekstene
Bli bedre kjent med seg selv og sin egen tro

Kommentarer
I tillegg til at drama gruppen vil gi lærdom til barna som er med på gruppen, vil dramagruppen også være til
velsignelse og lærdom for andre ved å framføre dramastykker under gudstjenester, barne og ungdomsarbeid.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Relasjoner
Lære Bibelhistorier gjennom bildebruk

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelhistorier: Fra Jesus sitt liv. Hovedsaklig lignelser som Jesus fortalte

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bibel
Drama

Arbeidsmåter
Barna skal på flere måter sette seg inn i de ulike bibelfortellingene. Gjennom å tegne, lytte, spille det ut
gjennomm drama (med og uten replikker).
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Lys Våken

Torvastad

Tiltakstype
LysVåken

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 16
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16

Aldersgruppe
11

Ansvarlig
trosopplæringsmedarbeider, sokneprest, kantor og frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Erfare at kirken er mitt hus.
Kjenne trygghet og erfare å bli sett og hørt.
Skape tilhørighet til kirka ved at barna får være i kirkerommet et helt døgn.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få inspirasjon til å være LysVåken overfor seg selv, Gud og andre.
Hvem er Jesus for meg?
Erfare at de kan være hele seg sammen med Gud.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi brukte ikke søndagens tekst. Men valgte å gå for tema: Lys
Bibeltekster om lys.
Sakramentene: Dåp.
Liturgiske farger.
Kirkebygget

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Den gylne regel -Matt7:12
Lys i Bibelen:
1. Mos 1,3
Salme 119,105
Johannes 8,12
Matteus 5,14a
1.Joh 1,5
1.Joh 1,7
Salme 36,10
Jesaja 2,5
Joh.1,9
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Joh.12,46
2. Kor.4,6
4.Mos 6,25
Delaktig i forberedelsen og selve gudstjenesten
Bønn og lystenning
Utforske hele kirken og gravplassen

Arbeidsmåter
Bønn
Sanger: "Hva er det som banker og banker", "Kristus er verdens lys"
Drama
Aktiviteter og lek
Mat
Gudstjeneste verksted + kirkekaffi tilbredning
Undring over det som er i kirken og ute på gravsplassen
Fortelling og samtale
Overnatting i kirken
Gudstjeneste feiring
Film
Egen plan
Vedlegg:
Evaluering Lys Våken 2016.docx
(/Files?fileID=d40fdfe3-1ada-4d1b-b529-19d1e9286e37)
Gudstj Torv 20161127.pdf
(/Files?fileID=e5555b42-9ebd-4fc4-8c45-b8dbae117374)
Lys våken invitasjon barn.doc
(/Files?fileID=caff9272-f282-4078-a469-1eab3b9e0822)
Lys våken invitasjon foreldre.doc
(/Files?fileID=b9e6a568-1ea5-419c-b556-10b4938a3025)
Plan 2016.docx
(/Files?fileID=5927f673-b3cc-4a4a-864a-d09af8e86444)
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KodeB-klubb for 6.trinn

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 5
Totalt antall timer: 8
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
12

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gjennom å gi kjennskap til Bibelen som en historisk og levende bok, vekke nysgjerrighet og undring over
Bibelens mangfoldige innhold.

Kommentarer
Vi møtes i kirken.
Siste samling er med foreldre,søsken og evt besteforeldre.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Hvem er Gud og hvordan virker han i dag i barnas liv.
Barna bygger relasjoner og vennskap gjennom samtaler og praktiske oppgaver.
Bibelen har betydning i deres liv og de er en del av en større enhet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Barna blir kjent med Bibelen og den treenige Gud. Forskjellige personer fra Bibelen.
De blir kjent med sakramentene vi har i vår kirke.
Bønn
Vår Far Matt 6.6-13

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
De lærer å be og å bruke Bibelen gjennom sang og forskjellige fortellinger, oppgaver som må løses. Her kreves
samarbeid og de må ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre.

Arbeidsmåter
Barna er aktivite og må samarbeide om forskjellige oppgaver som de må løse med hjelp av Bibelen og egen
kunnskap.
Vi har spørsmål og samtaler om de forskjellige tema vi går gjennom når vi er samlet.
Siste samling er baking av BIBEL kake som foreldre er med å spiser.
Da går vi gjennom de vi har lært og det er barna som har regien på dette.
Vedlegg:
Brev kode b.docx
(/Files?fileID=73428394-f36d-4d2b-a813-4143208053f6)
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Mal-til-lokal-plan-Kode-B.doc
(/Files?fileID=e0962a1a-9833-42d0-a45c-8ff331854882)
Oversikt-samlingene.doc
(/Files?fileID=7ea406f3-0726-4832-839b-08c22df3e586)
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Klubb-78

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 6
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 12

Aldersgruppe
13-14

Ansvarlig
Menighetspedagog i samrbeid med KFUK - KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve felleskap og kjenne seg trygg på andre.
Bli fortrolig med fortellingene fra Bibelen og innholdet i troen.
" Hvem er jeg?" kan være ett tema som tar opp kropp, selvbilde og identitet.

Kommentarer
I vår hadde vi oppstartsmøte og denne høsten skal menighetspedagogen være med på 3 av 7 samlinger i
Klubb78.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
-Oppleve felleskap,identitet, samarbeid og Guds kjærlighet gjennom tro på den treenige
-" Hvem er jeg?" knyttes opp mot skaperverket og den treenige Gud.
Barn i denne alderen sitter med mange spørsmål som det er naturlig å trekke inn.
-Kristen tru i praksis
Advent og jul

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Herrens bønn Matt.6,6-13
Dåpsbefalingen Matt.28,16-20
Bønn,klage og tillit Salme 71
Den gyldne regel Matt 7,12
De ti bud 2. Mos.19,20;20,1-20
Jesus som etisk forbilde Kol.3,12
Advent Jes 9,2-7
.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Vi ber Fadevår sammen.
Lærer barna å be på egen hånd.
Vi bruker Bibelen.
Vi synger kristne sanger,og lærer respekt og toleranse for egne og andres liv.
Lære barna å kjenne til trosbekjennelsen
En må se artiklene opp mot barnas liv og livserfaringer
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Arbeidsmåter
Vi er alle samlet, og deler oss inn i smågrupper hvor en vaksen person er med og tar ansvar.
Spørsmål og svar.
Kahoot
Samtaler om aktuelle tema og spørsmål.
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Konfirmasjonsundervisning

Torvastad

Tiltakstype
Konfirmasjon

Omfang
Antall samlinger / samvær: 32
Totalt antall timer: 90
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 90

Aldersgruppe
15

Ansvarlig
Menighetspedagog, sokneprest, MILKere og frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, praksis og kirkens tro.
Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen.
Gi konfirmantene oppdragelse og tro på deg selv til å møte utfordringer i livet.
Gi de utfordringer og medvirkninger til livstolkning og livsmestring gjennom kristendommen.

Kommentarer
Vi legger stor vekt på dette året ut fra at vi " mister " mange av ungdommene etter at de begynner på
videregående skole. Nesten alle ungdommene på Torvastad konfirmerer seg i kirken. Derfor må vi bruke denne
tiden godt til trosopplæring.
Vi bruker KONF.NO i vår undervisning av konfirmantene.
Sender ut sms/ mail mandagene og når det ellers trengs.
Vi har en lukket FB side, der bilder og info blir lagt ut i tillegg til sms og mail.
På MØTEPLANEN som blir sendt ut til konfirmantene og foreldrene høst og vår står de forskjelligge tema som
en underviser i. Vi har to foreldremøter hvor vi går nøye gjennom hva som skjer i konfirmasjonsåret.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi prøver å legge til rette for at konfirmantene får utvikle og vokse i si tro på den treenige Gud. At de vil erfare og
forstå hva dette betyr i deres liv og utvikling.
De får anledning til å reflektere over sine egne liv i lys av den kristen tro, vår kirke, trosbekjennelse, sakramenter,
med andre ord: hele menneskelivet på godt og vondt. Gud har med hele livet å gjøre.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Konfirmantene får lære om tradisjonen og historien til vår kirke og hva som skjer på en gudstjeneste. De lærer
om og hva trosbekjennelsen betyr og brukes til i vår kirke. Sakramentene står sentralt i konfirmasjonstiden.
Budene og Fadervår også.
Konfirmantene lærer å være aktivt med på Gudstjenestene. De må gjøre forskjellige tjenester. På
aktivitetsdagen lager konfirmantene egne Kristuskranser ( M Lønnebo )
Budene 2. Mos 19,20; 20,1 - 20
Fadervår Matt 6. 6-13
Dåp og misjonsbefalingen Matt. 28,16-20
Nattverden Matt. 26,26-29
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Den lille Bibelen Joh. 3,16
Den gyldne regelen Matt. 7,12
Det dobbelte kjærlighetsbud Matt. 22,37-40
Pinse Apg.2,1-13
Skapelsen 1. Mos. 1,1-3,24
Jesus som 12-åring i tempelet Luk.2,41-52

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Konfirmantene får erfaring med bønn og betydningen av å kunne be på egenhånd.
Bibelen blir brukt i undervisningen med håp om at de også bruker den på egen hånd hjemme.
Konfirmantene gjør en aktiv tjeneste på gudstjenestene. ( tekstlesning,lystenning,offerinnsamling m.m.)
Konfirmantene er med på fasteaksjonen og misjonsprosjektet vi nå skal begynne på i vår menighet.
Konfirmantene har eget salmehefte som vi bruker under forskjellige anledninger, samlinger og på gudstjenester
og TGiF.

Arbeidsmåter
Egen plan
Ukesamlinger med undervisning
Leir-Høyt og Lavt Klarepark - Nedstrand(2 dager)
-skiweekend (1 ½ dager)
- Aktivitetskveld
- Blindebukk i kirken
Gudstjenester
Fasteaksjon
Samtaler/enkeltsamtaler med menighetspedagog.
Samarbeid med Good News, speider og Klubben ( KFUK - KFUM ), Diakoniutvalget og Misjonsutvalget.
Vedlegg:
Blindebukk i kirken.docx
(/Files?fileID=d241b4c6-972c-4c4a-b228-aca88c36d8d0)
foreldremøte 30. 10. 14.pptx
(/Files?fileID=b568b58b-7ffb-490a-a9fd-a1588704c182)
Foreldremøte 5. MARS 15.pptx
(/Files?fileID=7b40484f-a6a5-45a7-a3da-920a64bde72d)
MØTEPLAN konf haust 2014.docx
(/Files?fileID=b190aa3c-9d72-4572-a9c3-0eeaf1b98750)
MØTEPLAN konf haust 2015.docx
(/Files?fileID=f2b6607b-4189-4226-8d0c-2e11c73ffdc5)
MØTEPLAN konf våren 2015.docx
(/Files?fileID=58524b8c-4466-4a9b-a354-2f20941f9039)
referat aktivitetskvelden.docx
(/Files?fileID=6eb4f2a4-0f34-458b-95d4-9574d1635a60)
Samtalegudstjeneste.docx
(/Files?fileID=7e17dea9-f55f-470f-b79c-2485a8598c4f)
Samtalegudstjeneste.docx
(/Files?fileID=8d6aa74b-de31-44c4-a372-ec0cf0a32b41)
spørsmål og svar + gruppene 16.docx
(/Files?fileID=32622af8-1e7e-4093-8473-13cf6f516b1b)
tjenester i kirken.docx
(/Files?fileID=7da7dbfe-63f3-4c56-837b-0ef61b552e92)
Velg temaet du vil forhåndsvise.docx
(/Files?fileID=164bb06a-7c7e-4cc8-8470-75f36d55692c)
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MILK

Torvastad

Tiltakstype
Breddetiltak året etter konfirmasjon

Omfang
Antall samlinger / samvær: 6
Totalt antall timer: 30
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 30

Aldersgruppe
15

Ansvarlig
Menighetspedagog i samarbeid med ungdomsarbeider i KFUK - KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Integrere de som har vært konfirmant i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden.
Lære de opp til å bli ledere og ta medansvar i menighet og samfunn.
Deltakerne skal bli bevisste på seg selv og andre,bevisste på sine egenskaper og bevisste på at Gud har bruk
for de alle som en.

Kommentarer
Menigheten har utfordringer med å holde på ungdommene etter konfirmasjonen. Dette er ett tiltak som prøver å
snu denne utviklingen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Hele menneske skal utvikle seg og ta ansvar.
Lære å reflektere slik at deltakerne utvikler seg som menneske og leder.
Å utvikle kristne,modigeog kreative mennesker som skal være med å få utrolige ting til å skje.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus som lederideal:
Joh. 13,12 - 17
Joh. 21,15-17
Guds bilde av deg:
1. Mos 1, 26 - 27,
Salme 139, 13 - 16,
Joh. 10.11 - 16
Menigheten som kroppen:
1. Kor 12, 12- 26

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
MILKerne er aktivt med på TGiF, utvalg og styrer i menigheten og i KFUK - KFUM.
De er aktivt med på leirer og undervisningopplegg ( blindebukk ) for konfirmantene.

Arbeidsmåter
MILKarane er med i forskjellige styrer og tar del i praktiske oppgåver gjennom året. Oppgåver dei har: Medlem i
styrer: Trusopplæring, Klubben, tensingkor, TGiF ( Ungdomsgudsteneste) journalistisk arbeid som å skrive til
"kjerkebladet", vera fotograf, leiar på konfirmasjonsweekendane, anna konf arbeid. mm
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Vedlegg:
MILK kurs høsten 15.docx
(/Files?fileID=e966bd4d-1c3c-4196-af30-63af541f9e4c)
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TGiF - Thank God it`s Friday

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 6
Totalt antall timer: 12
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 36

Aldersgruppe
16-18

Ansvarlig
Menighetspedagog, sokneprest og TGiF styret, undomsarbeideren i KFUK-KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
TGiF - Thank God, it`s Friday er ungdomsgudstjenester som er tilrettelagt for ungdom mellom 16 - 18 år. Men
mange helt ned fra 7. trinn kommer. Vi vet at det er vanskelig å nå ungdommene på videregående skole, men vi
håper og tror at vi skal klare å bygge opp dette etterhvert. Målet er å nå ut til ungdommene og arbeide for at de
blir en del av kirken vår, at de får oppleve Guds kjærlighet og personlig vekst.
Vi vil også prøve å knytte bånn til andre menigheter i distriktet. VI inviterer alltid et kor og ungdommene fra en
annen menighet til å være aktivt med under TGiF.
KFUK - KFUM sin KLUBB er aktive etter ungdomsgudstjenesten.

Kommentarer
Vi prøver å nå ut til ungdommer opp til 18 år,men ser at det har vi ikke lykkest med til nå! Alle får personlige
invitasjoner i posten ( fra 10. trinn tom 3.(!) trinn på videregående )
Vi er aktive på FB.
VI inviterer andre kor fra andre menigheter.
Tensingkoret Good News og speiderne har oppgaver under gudstjenestene.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
På disse TGiFene vil vi legge til rette for at ungdommene kan se seg selg og at de er en del av et større
skaperverk. Ungdommene får stille spørsmål med " liv og lære" og sammenhenger knyttet opp til seg selv og
andre.
De velger temaer som passer inn:
" Det du gjør mot en av mine minste, gjør du mot meg" Matt. 25, 34 - 40
" Tro og tvil " Joh. 20,24 - 31
" En far som venter" Luk.15.11 32
" Kirken er grønn" 1. Mos.1, 1-28
"Generasjon prestasjon" 1. Pet,.5,7
"En far som venter" Luk 15,11.32
" Sannhet" Joh. 14,1-6

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Ungdommene teltar aktivt på TGiF Gudstjenesten og lærer kirkens liturgi og kirkens ritualer å kjenne.
Ungdommene er aktivit med under trosbekjennelsen,nattverden, Fadervår og bønnevandringen.
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De kommer også med forslag på hvem de ønsker skal holde talen og hvilke kor som skal være med.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
De er aktivt med på det som skjer på en gudstjeneste.
Forskjellen er at på TGiFene har vi eget band og forsangere som består av ungdommer.
Vi har nattverd og bønnevandring på hver TGiF.
Good News fra KFUK - KFUM Torvastad er alltid med.
I tillegg inviterer vi alltid et kor fra en annen menighet.

Arbeidsmåter
Vi har et TGiFstyre som består av voksne og ungdommer. Vi kommer sammen og planlegger TGIF
gudstjenesten et par uker før.
Ungdommene kommer med forslag på tema, sanger og evt taler.
Speiderne og Klubben i KFUK - KFUM er også en del av TGiF.
Vi samarbeider med Avladsnes, da ungdommene fra både Torvastad og Avaldsnes går på samme
ungdomsskole.
Vedlegg:
brev ut til alle 10 1 2 3 skole.docx
(/Files?fileID=70eda1a6-ca6c-4a12-8f8a-9c0d30d89244)
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Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
Antall passive tiltak:
1

Totalt antall timer:
5

Totalt antall timer samlet for målgrupper:
5
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You Rock 7. trinn

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 5
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 5

Aldersgruppe
13

Ansvarlig
Menighetspedagog m MILKere og konfirmanter

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna har forskjellige " ryggsekker" og med disse ryggsekkene dannes/skapes våre liv.
Barna skal få vite og erfare at de er verdifulle hver på sin måte. De er unike og er elsket av den treenige Gud.

Kommentarer
I startgropa og planlegges til våren 2017.
Menighetspedagogen vil ha et samarbeid med soknepresten og frivillige ( pensjonister med livserfaring) som
kan svare på og ha samtale med barna.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bygge opp selvbilde og bygge relasjoner til andre mennesker.Få mer kunnskap om bønn og inspirere til å be
selv.
Tema som "død og sorg", "død og håp", "godt og vondt" m fl. vil være med på denne samlingen.Med andre ord
sentrale dimensjoner ved menneskelivet.
Her skal disse tunge temaene snakkes om i grupper og spørsmål kan stilles.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi vil be sammen og bli kjent med forskjellige personer fra Bibelen som kan knyttes opp til temaet vi har.
Matt 6,6-13
Matt 7,12
Joh 14,6
Joh 20,24-29

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn og Fadervår.
De vil lære at Gud er kjærlighet og at de er elsket.
De vil føle seg inkludert og med i et større fellesskap. De står ikke alene med sine utfordringer.
Barna deltar i en " mini" gudstjeneste som avslutning på denne samlingen.

Arbeidsmåter
Vi vil samles en dag/lørdag.
Felles udervisning og samtaler i grupper. Her er det vaksne som leder hver sine grupper.
Felles måltid.
Avslutte med en " mini" gudstjeneste.
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Øvrige tiltak
Lekefrokost

Torvastad

Aldersgruppe
0-5

Ansvarlig
KFUK - KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygge nettverk
Oppmuntre foreldre til å synge kristne barnesanger og fortelle enkle bibelhistorier og bønn
Fokusere på miljø

Torvastad Barnegospel

Torvastad

Aldersgruppe
4-8

Ansvarlig
KFUK/KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi Jesus til barna ved å forkynne Guds ord, gi kristent kunnskap
Føre barna i et kristent fellesskap
Lære barna kristne sanger
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5 åringer og julevandring

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Aldersgruppe
5

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med adventstiden og juleevangeliet.
Bli kjent med kirken.
Bli kjent med julesanger.

5 åringer og påsketreff i kirken

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Aldersgruppe
5

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi vil at barna skal få kunnskap, bli kjent med og få innsikt i påskeevangeliet. Hvorfor vi feirer påsken.
Lære seg namna på de forskjellige dagene i påsken.
De skal bli trygge i kirken.
Vedlegg:
PÅSKEVANDRING 2016.docx
(/Files?fileID=c79ae700-f4e6-4090-87ee-13f36b4eedc4)
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1. trinn og julevandring

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Aldersgruppe
6

Ansvarlig
Menighetspedagog i samarbeid med flere i staben

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med adventstiden og juleevangeliet.
Bli trygg i kirken.
Oppleve " alle" rom i kirken og hva de heter.

2. trinn og påsketreff i kirken + gudstjeneste og høytider.

Torvastad

Tiltakstype
Annet tiltak

Aldersgruppe
7

Ansvarlig
menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Lære om de forskjellige høytidene vi feirer i kirken ( på skolen )
Lære om hva som er likheter og forskjeller mellom de, hvilen personer som går igjen og hva de betyr ( på
skolen )
Motivere barna til å finne rom til stillhet og bønn i hverdagen.( i kirken )
Bli ekstra godt kjent med påskeevangeliet.
Bli kjent med de forskjellige "dagene" i påsken.
Vedlegg:
Mal for lokal plan-2 klasse i kirken-dåpsskole avsl..docx
(/Files?fileID=b4691ff8-8997-4d59-b70c-67a110ebe85c)
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Korus

Torvastad

Aldersgruppe
8-13

Ansvarlig
KFUK/KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Formidle tro og bibelkunnskap gjennom sang og andakt.
Lære kristne sanger

Speider

Torvastad

Aldersgruppe
8-14

Ansvarlig
KFUK/KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Møte med natur, miljø og vern.
Formidle det kristne budskap i rammen av friluftsliv og fellesskap.

Good News

Torvastad

Aldersgruppe
13-18

Ansvarlig
KFUK/KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Lære ungdommen kristne sanger.
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UngdomsKlubben

Torvastad

Aldersgruppe
14-18

Ansvarlig
KFUK/KFUM

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygg sosialnetterk blant ungdommer
Bygge tro gjennom andakt og kristent opplegg
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