Skisse til lokal plan: Skien menighet
Sokn
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
Bidra til at barn/unge ”må bli hos Kristus når de vokser opp, likesom de ved dåpen blir forent med ham”.
Kjerneord for trosopplæringsarbeidet i Skien menighet er:
Trygghet - Tillit - Identitet - Relasjon til Kristus - Fellesskap - Internasjonal solidaritet
Grunnlag og særpreg
Skien er en av Norges eldste byer og den eneste middelalderby som ikke er grunnlagt av en konge. Det eldste
kirkebygget man kjenner i området finner man i ruinene på Kapitelberget. Gjerpen kirke og Gimsøy kloster på
Klosterøya var viktige religiøse sentra i middelalderen. Skipsfart, industri og handel har alltid vært byens viktigste
næringer, men i vår tid er f.eks IKT (på Klosterøya) blitt et satsingsfelt som drar til seg internasjonal arbeidskraft.
Innenfor grensene til Skien menighet bor det ca. 10.200 mennesker. Av disse er er ca. 7.300 medlemmer i Skien
menighet. (ca. 72%) Det døpes ca. 40 barn fra egen menighet i året. Konfirmasjonsprosenten er ca 70% av egne
medlemmer.
Skien menighet er en sentrumsmenighet som disponerer et stort og fantastisk kirkebygg. På mange måter er Skien
kirke en katedral for hele byen. Forrige visitasmelding (2008) forteller om en menighet som ønsker å være åpen mot
menigheten, byen og kulturlivet.
Gjennom en fornyet trosopplæring ønsker menigheten å knytte tette bånd mellom barn/unge, familie og menighet.
Det er også viktig for oss å plante en bevissthet om Skien kirke som "min kirke".
Skien menighet driver et omfattende arbeid for å plante kirken tydelig i byens identitet. En rekke omvisninger finner
sted hvert år for ulike lag, foreninger og institusjoner. Spesielt mange innvandrerklasser er innom for å bli kjent med
Den norske kirke og de kristne høytidene.
I samarbeid med Kulturkontoret og Skolekontoret besøker alle 6-klassinger i hele kommunen hvert år Skien kirke og
får servert en variert og gjennomarbeidet omvisning. Skuespillere deltar i tillegg til stab. Opplegges støttes av den
kulturelle skolesekk. Opplegget er selvfølgelig ikke definert som trosopplæring. Fokus er på kunst, byhistorie og
arkitektur. Dette arbeidet gir oss en solid kontaktflate med byens oppvoksende generasjon.
Vi tror at gode punktuelle tiltakt rettet mot hvert årskull vil skape trygghet, identitet og tillit. Dette er grunnlaget for det
kontinuerlige arbeidet som skaper fellesskap i menigheten og relasjon til Kristus.
Skien menighet er inne i en periode med store omveltninger. I 2012 overtok menigheten "Ungdomshuset" fra Skien
KFUK/M. Dette er et satsingsfelt som krever mye ressurser på alle måter. Sammen med kirken blir dette huset blir
godt utgangspunkt også for trosopplæringsarbeidet.
I Skien er det mange frikirkesamfunn. Det er et stort spekter av religiøs aktivitet i byen.
Skien Misjonskirke er den eldste frikirken i Norge, og ble stiftet i 1856 av presten Gustav Adolph Lammers da han
brøt med statskirken. Han var da prest i Skien kirke.
Skien Baptistmenighet ble stiftet i 1860 og er landets eldste og største baptistmenighet.
Pinsekirken Tabernaklet i Skien var den første pinsemenighet i Norge, og ble grunnlagt i 1908. I tillegg finnes det en
rekke andre frikirkesamfunn i byen.
Frimenighetene driver godt og har gjennom kontinuerlig satsing et betydelig grep også blant barn og unge utover
egne medlemsrekker.
Det er også tre muslimske foreninger i Skien.
Human-Etisk Forbund har lokallag i Telemark, med kontor i Skien. Ca 250 konfirmeres i regi av Humanetisk forbund
hvert år i Telemark.
Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
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Menigheten har et trosopplæringsutvalg med representasjon fra menighetsråd og stab. Utvalget jobber både med
strategi, praktiske tiltak og med trosopplæringsplanen.
Trosopplæringsplanen:
- utarbeides av trosopplæringsutvalget med et særskilt ansvar hos kapellan og trosopplærer.
- gjennomføres i samarbeid av stab og frivillige.
- gjennomføres også i godt samarbeid med andre menigheter og frivillige organisasjoner.
- Skien menighet har gått fra å være prosjektmenighet til å bli en del av et trosopplæringsprosti.
Dette har medført betydelige kutt som gjør det vanskelig å opprettholde tiltak fra prosjektfasen. For å beholde
stillingen til trosopplærer i 100% er denne stillingen nå også rettet inn mot Siljan menighet og flere fellestiltak i
enheten og prostiet.
Det er et utstrakt samarbeid mht trosopplæring både i enheten, i Fellesrådet og noe i prostiet. Noe av dette
samarbeidet er initiert og styrt av Ungdomsdiakon og Trosopplærer i Skien menighet som har en del av arbeidstiden
sin rettet inn mot fellestiltak.
Det er en kontinuerlig utfordring å holde det frivillige arbeidet oppe. Arbeidet blant barn og unge har vokst de siste
årene og det er frivillige i sving i tillegg til lønnete medarbeidere. Det er dekkende å hevde at trosopplæringsarbeidet i
Skien menighet er ganske stabsdrevet.
Staben består av:
sokneprest: 100% - kapellan: 100% (men ansvar også i Siljan) - kantor: 100% - kirketjener: 100% - trosopplærer:
60% (100% stilling men ansvar på flere nivå) - ungdomsdiakon: 60%
Diakon: 50% - Sekretær: 80%
Årlig tildelte midler til trosopplæringsaktivitet etter mentorregning er ca: 20.000 kr.
Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring

Barn og unges
medvirkning

Hjemmet/familien

Våre tiltak skal være engasjerende og kreative. Barn skal få utforske og være aktive. Vi
ønsker at våre tiltak skal utløse ressurser som barn har i form av kunnskap, ferdigheter
og nygjerrighet.
Vi tror at man lærer av å gjøre like mye som høre.
Også på gudstjenester skal det tilrettelegges for barns medvirkning i form av relevante
oppgaver og tjenester. (F. eks. deltar Tårnenglene alltid i starten av gudstjenesten ved
prosesjon, lystenning og fast bønn.) Evaluering og muntlig tilbakemelding etter tiltakene
skal vurderes nøye for å danne grunnlag for forbedringer. Barn og unge skal inviteres
inn i planleggingsfasen.
Hjemmet/familien skal føle seg godt ivaretatt i Skien menighet. Vi tilstreber god
informasjon, tydelig kommunikasjon, god tilgjengelighet og trygge/sikre arrangement.
Vi ønsker også å tilby trosopplæring rett hjem i stua i form av dåpsssamtale, 4 og 6
årsbok, egenproduserte Petrus-cd til jul og påske, menighetsblad etc. Dåpssamtalen
kan vær en viktig arena for formidling av trosopplæringstanker, selv om mange foreldre
nok er enda mer mottagelig når barnet er blitt litt større.
Vi vil løfte frem gode tradisjoner som aftenbønn og bibellesing i tiltakene våre. Hjemmet
er en hovedarena for trosopplæring og vi vil gjerne styrke, utfordre og støtte den
trosopplæringen som kan skje der.
Trosopplæringen skal være synlig i våre gudstjenester. Flere gudstjenester bærer
tydelig stempel av tiltak i trosopplæringen: 4 årsbok, 6 årsbok, Tårnagenthelg osv.

Gudstjeneste

Søndagsskolearbeidet vårt heter "Tårnenglene" og skal være et gjennkjennbart
samlingssted for barn som har vært innom trosopplæringsarbeidet vårt i andre
sammenhenger. Tårnenglene er integrert i gudstjenesten ved å delta med lystenning og
bønn i starten og ved å være deltagende under nattverden.
Også ungdom skal tilbys godt tilrettelagt gudstjenester, Ung Messe, i samarbeid med
andre menigheter.
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Oppfølging av frivillige
medarbeidere

Skien menighet har i en tidligere periode hatt egen frivillighetskoordinator (frivillig,
selvfølgelig..) for å holde fokus på dette feltet. Vi vil at frivillig tjeneste i menigheten skal
oppleves som givende, avgrenset og realistisk. Frivillighet skal følges opp av stabens
kompetanse og frivillig innsats skal oppleves som relevant, interessant, givende og
fellesskapsdannende. Staben arrangerer fest for frivillige hver sommer. Frivillighet og
medarbeiderskap skal løftes frem i forkynnelse, menighetsblad og strategiarbeid.

Tverrfaglig samarbeid

Internt i staben løftes trosopplæringsarbeidet høyt på stabsmøter og i planlegging /
strategisammenhenger. Vi ønsker å inkludere diakoni/kirkemusikk/praktisk bruk av
kirkebygg i våre diskusjoner og valg. Rent konkret er det viktig å stå sammen om
oppgaver på tvers av profesjon. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare for
trosopplæringsarbeidet.
Kirketjener/kantor/diakoni skal føle seg integrert og versatt i trosopplæringstiltak (f.eks.
Lysvåken, Tårnagenter, Bokutdelinger osv.)
Vi vil kartlegge og nyttiggjøre oss den tverrfaglighet som finnes også blant frivillige i råd,
utvalg og prosjektgrupper. Også ungdom og barn besitter stor kompetanse som er
verdifull.

Samarbeid med b/u org

Vi vil legge vekt på godt samarbeid med Søndagsskoleforbundet, KFUK/M, Normisjon,
Acta, Skjærgårds Live. Dette er konkrete støttespillere i trosopplæringsarbeidet vårt i
tiltakene, 24H, Good Friday, TT, Tårnengler m.m.
Det er viktig for oss at samarbeidet bærer preg av tydelighet, ryddighet og
forutsigbarhet. Spesielt på økonomisiden er det viktig med god struktur. Men også på
programsiden er det viktig at det er et åpent klima for diskusjon.
Til allmennheten: Det er et mål for oss å være jevnlig synlig i media med våre prosjekter
i trosopplæringen. Det må planlegges og prioriteres. Vi må være oppsøkende og ha et
godt nettverk for å lykkes med dette. Hjemmeside og menighetsblad er våre
hovedkanaler ut mht informasjon.
Til målgruppene: Vi vil være gjenkjennbare i vårt utsendte materiell slik at målgruppen
ser den store linjen i trosopplæringen. Til alle tiltak i trosopplæringen innviteres
barn/unge med brev. På alle alderstrinn skal helheten 0-18 år være synglig og
gjennkjennbar.

Kommunikasjonsarbeid
Det skal være kort vei til påmelding til våre tiltak. Hjemmeside eller sms er det enkleste.
Vi bruker "Medarbeideren" sitt påmeldingssystem og følger opp med
bekreftelsesmelding og info om veien videre.
Vi øker stadig bruken av sms og facebook som kanal for informasjon fra menigheten.
Det skal utvikles en trosopplæringsbrosjyre med en kortfattet oversikt over menighetens
trosopplæring.
Trosopplæringen i Skien menighet skal oppleves som godt tilrettelagt for barn/ungdom
med særskilte behov. I materiell og invitasjoner skal dette synliggjøres. Vi skal være
forståelsesfulle, kompetente og imøtekommende mht inkludering og tilrettelegging. Men
spesielt på tiltak der man beveger seg mye rundt i kirken eller utendørs er det en stor
utfordring ressursmessig å tilby fullgodt alternativ, men denne situasjonen skal være
gjennomtenkt og avklart før den oppstår.

Inkludering og
tilrettelegging

Alf-klubben (se egen tiltaksrapport) er en god partner i arbeidet med tilrettelegging.
Menighetens ansatte er involvert i Alf.

Det er viktig å peke på ALF-klubben som menighetens fellestiltak for ungdommer med
utviklingshemning. (se egen beskrivelse i tiltaksplanen)

Våre invitasjoner skal ha med et avsnitt om tilrettelegging dersom økonomi er et aktuelt
tema.
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Skien menighet har en diakoniplan som har flere tangeringspunkter til trosopplæringen.

-Vi vil ha et diakonalt blikk på alle trosopplæringstiltak. Det innebærer å tenke relasjonelt
og fellesskapsdannende. Vi prøver å legge tilrette for dette ved å f.eks. servere middag
og lage måltidsfellesskap på supertirsdagene våre.

-Det er videre viktig å ikke virke eksluderende mht egenandel eller andre økonomiske
spørsmål. Her er det viktig med god og inkluderende kommuniksjon i vårt materiell.
Diakoni
- Diakoni er også berørt som tema i selv trosopplæringen siden nestekjærlighet er et
grunnbegrep i kristen tro og dukker opp overalt i tiltakene våre (Knøttekor, Tårnengler,
6-årsbok, 24H, KodeB, Konfirmasjonsundervisning, FIBER)

- Vi ønsker også å kontinuerlig fokusere på internasjon diakoni ikke bare i fastetiden
men hele kirkeåret. Her er Kirkens Nødhjelp en sterk støttespiller mht programutvikling
og materiell.
2008 12 08 Rev. handlingsplan for 2009 vedtatt 08 12 08.doc
Det er mye god trosopplæring i musikk og kultur. Det er ikke alltid lett å avklare hvilke
tilbud som sorterer under hvilken kategori, men barnekor/knøttekor er bærende
elementer i vår kontakt med menighetens barn. Her bedrives det mye god trosopplæring
i en musiserende ramme.
Kantor er mest synlig i gudstjenesterelaterte arrangmenet mht trosopplæring. Men
kantor er også synlig i korarbeid og i konfirmasjonsundervisning (liturgi og utvalgt
salme). Orgelet presenteres i flere sammenhenger. (Tårnagent, LysVåken)

Musikk og kultur

Skien menighet gjennomfører årlig en vandring i kirken for alle kommunens 6-klassinger.
Dette medfører et betydelig løft mht tidsbruk og ressurser. Dette arbeidet sorterer
naturlig nok ikke som trosopplæring men gir oss en unik kontaktflate i møte med
skoler/skolekontor/kulturkontor. Kirkerommets symbolikk og kunsten i rommet blir
behørig presentert for alle 6-klassinger vha puslespill/fortellinger og undervisning.
(prosjektet er en del av"den kulturelle skolesekken")

Når vi deler ut bøker (4 år og 6 år) er det viktig å løfte frem sangene i boken. Her er det
viktig med konkret gjennomgang for at sangene skal bli brukt også hjemme.
Aftenbønnen "Kjære Gud, jeg har det godt" brukes fast som avslutning på supertirsdag.
Menigheten har to misjonsprosjekt:
Mama Maggies arbeid i Kairo (Stefanusalliansen)
En jenteskole i Palestina. (KFUK/M)

Disse prosjektene skal syngliggjøres på bred basis i menighetens trosopplæring. Barn
skal møte misjon og internasjonal solidaritet i de fleste av våre tiltak. Dette gjøres ved å
vise bilder og fortelle historier som bringer misjonsprosjektene nærmere oss og vår
virkelighet. (Tårnengler, Tårnagenter, Lysvåken, konfirmasjonsundervisning, Petrus og
pinse m.m.)

Misjon

Tårnenglene våre har årlig kunstverksted med utlodning/salg. Pengene går til
misjonsprosjektene.

Alder

Navn på tiltak

Omfang i samvær

Omfang i timer

0-2

Skien menighet: Babysang

12

18
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0-0

Skien menighet - Dåpssamtale/dåpssamling i kirken og gudstjeneste 2

3

4 - 10

Skien menighet: Tårnengler

20

30

4-4

Skien menighet: 4 årsbok

2

5

4-7

Skien menighet: Knøttekor

20

40

6-6

Skien menighet: 6 årsbok

2

5

6-8

Skien menighet: Barnekor

20

40

7-7

Fellestiltak: PETRUS Påske CD

0

0

7-7

Fellestiltak: PETRUS Jule CD

0

0

7-7

Fellestiltak: PETRUS og pinse - bursdagsfeiring for kirken.

1

3

8-8

Skien menighet: Tårnagenthelg

2

5

9-9

Fellestiltak Siljan og Skien menighet - Speiderintro

1

4

10 - 10 Fellesttiltak Nenset/Gimsøy og Skien: Huletur

1

4

11 - 11 Skien menighet: Lysvåken

1

10

12 - 12 Fellestiltak 24H barnefestival

1

16

12 - 12 Skien menighet: KODE B

5

10

14 - 14 Skien menighet: Konfirmasjonsundervisning

20

65

14 - 14 Skien menighet - Med Jesus på fjellet

1

3

15 - 18 Skien menighet - FIBER - ledertrening samarbeidsprosjekt

5

40

15 - 18 Skien menighet - TT: KFUK/M sitt tenåringstreff på Gjøvik

1

40

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

2 1 1 0 3 2 4 6 3 2 2

1

2

0

2

Planlagt: Totalt antall tiltak: 20
Totalt antall timer: 341
Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 5
Totalt antall timer: 40
Gjennomført 2012:
Totalt antall tiltak: 13
Totalt antall timer: 223

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

Skien menighet: Babysang

Alder: 0 - 2 (12 Samvær, tilsammen 18 timer)

Mål

Følge opp dåpen med et konkret tilbud i etterkant av dåpsgudstjenesten.
Videreutvikle kontakten som ble opprettet ved dåpen.
Skape identitet og tilhørighet.
Formidle kristne barnesanger og bønnesanger som de kan bruke hjemme.
Skape arena for sosial nettverksbygging blant småbarnsforeldre.
Bidra til gode kvalitetsstunder mellom far/mor og baby.
Se/møte hver enkelt baby med mor/far.

Side 5 av 18 - Plan for trosopplæring i Skien - Siljan - Gulset - Gimsøy/Nenset enhet - Skien menighet

2

2

2

2

Tema/innhold

Livstolkning og livsmestring

Foreldre: Gleden ved å bringe barnet inn i en ny sosial setting i
menighetsregi.
Tørre å synge og utfolde seg musikalsk.
Bekreftelse av egen kristen identitet/tilhørighet.

Kirkens tro og tradisjon

Legge vekt på dåpsoppfølging/dåpsidentitet
Mennesket skapt i Guds bilde (Gen 1)
Skaperverket, naturen og dyrene (Gen 1)
Navnets betydning. Guds navn/foreldrenes&barnas navn.
De kristne høytidene i barnesangtradisjonen.

Kristen tro i praksis

Sanger og aftenbønner som kan brukes også hjemme.

Arbeidsmåter

Sang, rytmeinstrumenter, lek.
Måltidsfellesskap etter sangstunden.

Kommentar:

Har vært gjennomført i flere perioder. Ligger nede nå (2012) delvis pga økonomi og delvis pga
liten etterspørsel og lav oppslutning ved sist forsøk.

Vedlegg 1:

babysang avisannonse.pdf

Skien menighet - Dåpssamtale/dåpssamling i kirken og gudstjeneste

Alder: 0 - 0 (2 Samvær, tilsammen 3 timer)

Mål

Skape bevissthet og trygghet på hva som skjer i dåpen.
Både mht til dåpens innhold og hvordan selve seremonien utføres i kirken.
I dåpssamtalen ønsker viå gi de foresatte hjelp til trosopplæring på hjemmebane ved utdeling av
ulik type materiell og informasjon om menighetens trosopplæringstilbud.
Livstolkning og livsmestring

Her er det naturlig å fokuserer på foreldrerollen og
det ansvar som foreldre og faddere får ved
døpefonten. Samtidig peker vi på menighetens
ansvar for barnet og dets trosopplæring.

Kirkens tro og tradisjon

Dåpssamtalen er en fin anledning til å snakke om
tradisjon i familien og i kirken. Dåpskjole, gaver etc
sier ofte mye om verdier vi har, bevisst eller ubevisst.
Dåpssamtalen kommer inn på sentrale teologiske
tema når det er snakk om liturgi og salmer.
Misjonsbefalingen (Matt. 28)

Kristen tro i praksis

Det er viktig å konkretiserer det ansvar dåpen
innebærer.
Kveldsbønn/sang, etterhvert høytlesing m.m. er
naturlig å snakke om.
Markering av dåpsdag er også et bra tema.
Det er naturlig med et raskt blikk på menighetens
tilbud om trosopplæring.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Alt som legge tilrette for god kommunikasjon er verdifullt i dåpssamtalen/dåpssamlingen. Det er
litt ulik praksis blant prestene. Noen ganger er det dåpssamtale i hjemmet. Andre ganger samler
man opp og har en dåpssamling i kirken. Det er ønskelig med lik praksis.
Markere dåpen som en vakker og viktig hendelse i gudstjenesten.

Ansvarlig

prestene

Skien menighet: Tårnengler

Alder: 4 - 10 (20 Samvær, tilsammen 30 timer)

Mål

Å tilby barn et attraktivt opplegg som forgår samtidig som gudstjeneste. Tårnenglene skal være
synlig integrert i gudstjenesten men likevel ha et særlig tilrettelagt opplegg. På Tårnenglene
møter barna sentrale tekster som ofte er direkte relatert til søndagens preg.
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Livstolkning og livsmestring

Styrke barnas identitet som naturlig tilhørende i kirken.
Utfordre på enkle mestringsoppgaver i menighetens
gudstjenesteliv.
(lese høyt, hjelpe kirketjener og prest m.m.)
Gi foreldre trygghet på å formidle kristen tro til sine
barn ved å lære enkle sanger, bønner og aktiviteter.

Kirkens tro og tradisjon

I løpet av året er Tårnenglene innom en rekke
kjernetekster fra Bibelen både fra GT og NT. Ofte er
kirkeårets tekster grunnlag for tema på Tårnenglene.
Vi legger vekt på å bli kjent med sentrale personer i
Bibelen og kirkehistorien.
Marta og Maria (Luk 10) - Tolleren og fariseeren (Luk
18) - Sauen som ble funnet (Luk 15) - En far som
ventet (Luk 15) - De ti bud (2. Mos. 19 og 20) Utgangen av Egypt (2. Mos 12) - Peters fiskefangst
(Joh 21) - Jesus metter 5000 (Joh. 6) - Jesus går på
vannet (Joh. 6)

Kristen tro i praksis

Lystenning og bønn i starten av gudstjenesten.
Deltagelse i nattverd.
Sang og bønn i Tårnengelrommet.
Samarbeid i gruppe.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Sang, lek, bibelfortelling, andre fortellinger, egen tårnromsang, deltagelse i gudstjeneste.
Jevnlig oppdatering og info via SMS.

Ansvarlig

Barne- og ungdomsdiakon m/hjelpere

Kommentar:

Det inviteres til Tårnenglene på alt skriftlig materiell som sendes ut til trosopplæringstiltak i
målgruppen.

Skien menighet: 4 årsbok

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

Mål

Etablere kontakt med småbarnsforeldre og utfordre til videre oppfølging av trosopplæring.
Gi en positiv opplevelse av kirkegang og kirkebygg.
Gi en fin bokgave og stimulere til bruk av denne.
Fokusere på Jesus.
Livstolkning og livsmestring

Tørre å gå frem i kirken for å få bok.
Kjenne seg som en del av en fellesskap i
menigheten.
Høre/se/lese(bli lest for) fortellinger fra boken og
høre på CD.
Bli kjent med gudstjenesten og noen ansatte og
frivillige i menigheten.

Kirkens tro og tradisjon

Gudstjenesten.
Fortelligen om Jesus og barna. (Mark. 10)
Misjonsbefalingen (Matt. 28)
Fadervår. Sanger og salmer.
2. trosartikkel.

Kristen tro i praksis

Bli kjent med kirkebygg og inventar.
Treffe andre barn i kirken.
Oppleve kirken i et familieperspektiv.
Lære å ha kristne sanger/fortellinger som en del av
hverdagen.

Tema/innhold
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Arbeidsmåter

Fellesskapsdannende leker/oppgaver.
Skattejakt i kirken. (enkle oppgaver om symboler og kunst)
Tilrettelagt gudstjeneste.
Barnevennlig "kirkekaffe"
Eget treff i forkant av gudstjenesten. Samkjøres med supertirsdag og fungerer også som en intro
til dette tilbudet. Skattejakten i kirken arrangeres på dette treffet.

Ansvarlig

Prest m/hjelpere

Vedlegg 1:

4 års bok 2011 folder.pdf

Skien menighet: Knøttekor

Alder: 4 - 7 (20 Samvær, tilsammen 40 timer)

Mål

-Danne fellesskap og legge tilrette for gode relasjoner mellom småbarnsfamilier i menigheten.
Knytte disse til menighetens gudstjenestefeiring og øvrige aktiviteter.
Livstolkning og livsmestring

Barna får utfolde seg i et fellesskap som ikke er
barnehage eller skole. Bli kjent med nye venner.
Tørre å bruke stemmen sin til sang. Tørre å synge for
folk.
Kanskje tørre å synge solo?
Gradvis løsrivelse fra foreldre i et nytt rom enten vi er på
menighetshuset eller i kirken.

Kirkens tro og tradisjon

På Knøttekoret møter barna sentrale dimensjoner i den
kristne tro gjennom enkle barnsanger og i leker.
Når Knøttekoret opptrer i kirken møter barna
gudstjenestefeiringen og alt som skjer der.
Tema på Knøttekoret:
Glede, skaperverket, alle er unike, påske/jul,
nestekjærlighet m.m.

Kristen tro i praksis

På Knøttekoret avslutter vi sammen med Barnekoret. Da
er vi sammen i kirken. En representant for hver gruppe
tenner lys i "Reisen" (en marmorbåt-skulptur som brukes
som lysestake) Vi ber en bønn og synger en aftenbønn
sammen.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

På Knøttekoret er sangen i fokus, men lek og konkurranser er også en naturlige arbeidsmåter.
Fellesskapsstund i kirken etter øvelsen.

Ansvarlig

Ungdommer i fra Musikklinjen driver arbeidet med støtte fra stab og frivillige.

Kommentar:

Timeantall regnet ut fra et årskull. "Førsteårskull" får egen invitasjon til tiltaket.

Skien menighet: 6 årsbok

Alder: 6 - 6 (2 Samvær, tilsammen 5 timer)

Mål

Gjennom utdeling av 6-årsboka "Tre i et tre" ønsker vi å markere en overgang i barnas liv: fra
barnehage til skole.
6-åringene skal:
-bli bekreftet som flotte barn som nå skal på skole.
-bli bedre kjent med kirken og de ansatte.
-få en identitesskapende bok
Livstolkning og livsmestring

-6 årsbokas viser at Bibelfortellinger gir oss god
hjelp i livet vårt.
-Utvikle empati og se ut over seg selv.
-Konkret utfordring til vennskap.
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Kirkens tro og tradisjon

-Fortellingen om Sakkeus (Luk 19) dramatiseres.
-I gudstjenesten møter 6 åringene bønn, salmer,
liturgi og trosbekjennelse.
Den gylne regel (Matt. 7)

Kristen tro i praksis

-Lage bønner.
-Lese tekster og høre fortelling.
-Sakkeus.
-På dette arrangementet lanseres Den gylne
regel som en god regel.
-Lære sanger fra boken.
-Oppleve kirken som en slags skole for troen vår.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

-Samling noen dager før gudstjenesten med mat, kirkevandring,leker, og møte med en
skolelærer.(dette skaper trygghet og gruppeidentitet før gudstjenesten starter)
-Gudstjeneste med vekt på tema beskrevet ovenfor.
-Rekruttere unge ledere fra Lysvåken?

Ansvarlig

prest m/hjelpere

Vedlegg 1:

6 års bok folder1.pdf

Skien menighet: Barnekor

Alder: 6 - 8 (20 Samvær, tilsammen 40 timer)

Mål

Tema/innhold

Barnekoret er en videreføring fra Knøttekoret og rekrutterer hovedsaklig derfra. Barnekoret øver
i kirken og skal oppleves som et nytt steg med litt mer vekt på det musikalske. Men barna er
fremdeles små og trenger utfoldelse og lek.
Livstolkning og livsmestring

I Barnekoret lærer barna å takle en overgang fra et kor
til et annet. Nye ledere og dirigenter og kanskje litt
andre regler. Samtidig er Barnekoret gjenkjennbart som
en forlengelse av Knøttekoret.
Å øve i kirkerommet gir økt mulighet til å lansere
rommet som et rom som favner hele livet. Det gir
enklere tilgang til å peke på dåp, nattverd etc.

Kirkens tro og tradisjon

På Barnekoret møter barna sentrale dimensjoner i den
kristne tro gjennom sanger og i leker.
Når Barnekoret opptrer i kirken møter barna
gudstjenestefeiringen og alt som skjer der.

Kristen tro i praksis

På Barnekoret avslutter vi sammen med Barnekoret og
Dramagruppen. Da er vi sammen i kirken. En
representant for hver gruppe tenner lys i "Reisen" (en
marmorbåt-skulptur som brukes som lysestake) Vi ber
en bønn og synger en aftenbønn sammen.

Arbeidsmåter

Sang. Lek. Utnytte hele kirkerommet.

Ansvarlig

Ledere fra musikklinjen og kantor

Kommentar:

Timeantall regnet ut fra et årskull. "Førsteårskull" får egen invitasjon til tiltaket.

Fellestiltak: PETRUS Påske CD

Alder: 7 - 7 (0 Samvær, tilsammen 0 timer)

Mål

Formidle påskens innhold gjennom fortelling, sanger og tekster, og informere om menighetens
tilbud i påsken.
Livstolkning og livsmestring

Gule påskeliljer, nytt liv som spirer om våren. Rammen rundt
påskeferie, Bastian som er på tur til bestemor. Vitsekroken..
«Polly Wolly Pappe Dolly.»
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Kirkens tro og tradisjon

Samtale mellom Petrus og prosten, sjef for prestene: Samtale
om hvorfor vi feirer påske: Palmesøndag: Jesus kom til
Jerusalem Skjærtorsdag: Fellesskap rundt måltidet.
Langfredag, en trist dag da Jesus døde. Påskedag: Feiring av
at Jesus ble levende igjen! Fortelling: Bastian og bestemor.
Påske, kyllinger/egg: inni eggene er det nytt liv, -livet vant på
påskemorgen! Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Jesus sloss
mot døden, vant døden? Nei, for Jesus ble jo levende igjen
påskedag! Jesus sier at alle som vil kan dele seieren han vant
over døden. (1-0 til Jesus) Sanger: «Det spirer en blomst.»
(spirer fordi Gud vil) «Da skal ditt lys bryte frem» «Jesus, han
lever»

Kristen tro i praksis

Oppfordring til å komme på gudstjeneste i påsken. Info om at
det er Påskemorgengudstjeneste på Kapitelberget, og i den
lokale kirke. (jfr følgebrev med konkret info fra kirken)
Søndagsskole Kirkeklokker

Tema/innhold

Arbeidsmåter

CD som sendes i posten til alle 6 åringer. Følgebrev utarbeides av den lokale menighet med
tilpasset informasjon. CD sendes alle 6 åringer i enheten(Skien-Siljan-Gulset-Gimsøy/Nenset)

Ansvarlig

Ide og design: Trygve Wikstøl/Tormod Klovning, lokale trosopplærer lager og sender ut følgebrev.

Kommentar:

CD til alle fungerer strålende! Gode tilbakemeldinger. Det er bevisst omtalt "kirken" i Cd'n slik at
det enkelte barn kan tenke på sin kirke, selv om utgangspunktet for Rasmus kirkemus er
kirkeruinene på Kapittelberget.

Vedlegg 1:

PETRUS-brev påske.doc

Fellestiltak: PETRUS Jule CD

Alder: 7 - 7 (0 Samvær, tilsammen 0 timer)
Mål

Formidle julens innhold gjennom fortelling, sanger og info om den lokale menighets tilbud i julen.
Livstolkning og livsmestring

Fortellingen om Veslegrana. En fortelling om bl.a. at
det største ikke alltid er det viktigste og beste.

Kirkens tro og tradisjon

Lukas 2, 1-20:Juleevangeliet. Sanger: Julen er her,
Julestuemus, Juletresang, Et lidet barn så lystelig. Gull,
røkelse og myrra.

Kristen tro i praksis

Kirkeklokker kaller til kirken, Forklaring av våpenhus.
Historisk litt om kapittelberget.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

CD som sendes i posten til alle 6 åringer. Følgebrev utarbeides av den lokale menighet med
tilpasset informasjon. CD sendes alle 6 åringer i enheten(Skien-Siljan-Gulset-Gimsøy/Nenset

Ansvarlig

Ide og design: Trygve Wikstøl/Tormod Klovning, lokal trosopplærer sender ut og lager følgebrev.

Kommentar:

CD til alle fungerer strålende! Gode tilbakemeldinger. Det er bevisst omtalt "kirken" i Cd'n slik at
det enkelte barn kan tenke på sin kirke, selv om utgangspunktet for Rasmus kirkemus er
kirkeruinene på Kapittelberget.

Vedlegg 1:

PETRUS-brev.doc

Fellestiltak: PETRUS og pinse - bursdagsfeiring for kirken.

Alder: 7 - 7 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)

Mål

- Å utnytte PETRUS CD (jul og påske) til også å lære om pinsen.
- Å danne fellesskap på tvers av menighetsgrensene.
Livstolkning og livsmestring

Å utfordre til nye vennskap i et stort fellesskap.
Å skape direktekontakt med figuren PETRUS.
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Kirkens tro og tradisjon

Å lære om Kristi Himmelfart og pinsefortellingen
(Acta kap. 1 og 2.)
Feire kirkens fødselsdag.
Markering av den historiske settingen på
Kapitelberget. (eldste kirketomt i området)

Kristen tro i praksis

Be sammen og lære om Den Hellige Ånd.
Synge pinsesanger.
Oppleve livsglede og kirkelig bursdagsfeiring.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

PETRUS dukker opp i helfigur med sin røde scooter.
Bursdagsstemning. PETRUS snakker med barna om pinse.
Lek og moro. Vi rigger hoppeslott etc, stylter, hoppe tau, hoppe PARADIS osv)

Ansvarlig

Egen kommité av kirkelig ansatte.

Kommentar:

Blir prøvd ut rundt pinse 2013.

Skien menighet: Tårnagenthelg

Alder: 8 - 8 (2 Samvær, tilsammen 5 timer)

Mål

Tårnagenthelgen skal:
-være et nyskapende og spennende møte med Skien kirke, godt tilrettelagt for målgruppen.
-Bli en populær snakkis i byen slik at mange vil være med.
-Imøtekomme barnas nysgjerrighet og utforskertrang
-Skape identitet mellom barn og kirke og slik at dette bygget er "vårt".
-Utfordre til å tro på Jesus.
Livstolkning og livsmestring

En tårnagent skal:
-kjenne seg som viktig og verdifull.
-finne sin plass i et fellesskap der man løser
oppgaver og utvikler seg sammen med andre.
-Oppdage nye sider ved kristen tro.

Kirkens tro og tradisjon

-Fortellingen om Babels tårn. (1. Mos. 11)
-Bibel, nattverd og dåp som kirkens virkelige
skatter.
-Oppleve sakramentene i bruk på
gudstjenesten.
Den lille Bibel (Joh. 3,16)

Kristen tro i praksis

-Lære at kirkens skatter må brukes for å være
skatter i våre liv.
-Lage bønner til gudstjenesten.
-Be selv på gudstjenesten.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Tårnagenthelgen tar i bruk en rekke virkemidler som skattejakt, oppgaver, lek, fellesskapsmåltid,
musikk m.m.

Vedlegg 1:

Tårnegent invitasjon Skien 2011.pdf

Vedlegg 2:

Tårnegent presseinvitasjon 2011.pdf

Fellestiltak Siljan og Skien menighet - Speiderintro

Alder: 9 - 9 (1 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Å gi en kort innføring i Speiderbevegelsen i ramme av trosopplæring. Gjennom en samling ute i
naturen vil vi peke på sentrale motiver som skaperverket, menneskesyn ved å løfte frem
speiderloven og speiderløftet.
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Livstolkning og livsmestring

Å være et godt menneske.
Å være en del av et ansvarlig fellesskap.
Presentere og utvikle speiderferdigheter i tråd med
dette.

Kirkens tro og tradisjon

Gud som skaper. (Gen 1)
Mennesket som forvalter.
Hva er et løfte?
Hva er en lov? (De ti bud)

Kristen tro i praksis

Naturvern som en del av et levende Gudsforhold.
Nestekjærlighet i praksis.
Solidaritet og trofasthet som gode verdier.
Andre tema fra speiderloven.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Etablere leirplass ute i naturen. Bål og pølser. Andakt og sporlek med praktiske utfordringer som
knute, knivferdigheter etc.

Ansvarlig

prest, speiderledere og trosopplærer

Kommentar:

Dette er planlagt som et fellestiltak med Skien menighet.
Mulig oppstart 2013.

Fellesttiltak Nenset/Gimsøy og Skien: Huletur

Alder: 10 - 10 (1 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Gi 10-åringer spennende fortellinger på et spennende sted.
Utfordre til tro (Daniel)
Opplevelsestur i vakre omgivelser.
Skape en sosial arena også for familien.
Livstolkning og livsmestring

- Reflektere over sin kristentro i lys av
lokalhistorie. (legenden om Sylvester)
- Utfordring til personlig standpunkt (som Daniel)
- Lære respekt for andres tro.
- mestre klatring opp til hulen.
- sosialiseres med andre barn på båten og i hulen

Kirkens tro og tradisjon

- 1. trosartikkel, Gud som skaper. Vi fokuserer på
skaperverket (i legenden om Sylvester)
- Bibelfortellingen om Daniel i løvehulen (Dan.
kap. 6)
- Korsmerking
- Fisken som kristent symbol.
- Kirkens fredsønske

Kristen tro i praksis

- Kyrie-samling med lapp-brenning. (dragen som
symbol på det vonde)
- Tegning av fisk i sanden.
- lage smykke med fiskesymbol.
- Få med bilde av erkeengel Mikael hjem

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Opplevelsestur med kanalbåt
Oppsøke en ordentlig hule
Drama/Skuespill
Bibelfortelling
Formingsaktivitet
Quiz

Ansvarlig

Trosopplærere
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Kommentar:

Denne turen er blitt et samarbeidsprosjekt bl.a. av økonomiske årsaker.
Målgruppen er derfor stor og vi gjør ikke pr-messige fremstøt utover invitasjon i posten. Dette av
frykt for å sprenge kapasiteten på båten.
Vi ser også at mange gjerne vil ha med foreldre på dette prosjektet. Dermed er det enda
vanskeligere å beregne full båt. Det planlegges økt egenandel og evt en sponsor for å kunne
gjennomføre Huletur i årene fremover.
Dersom det er fysisk vanskelig for en 10-åring å klatre opp til hulen tilbyr vi et opplegg med
aktivitet nede i båten den timen vi er i hulen.

Vedlegg 1:

Huletur 2010.pdf

Vedlegg 2:

opplegg huletur 201111.doc

Skien menighet: Lysvåken

Alder: 11 - 11 (1 Samvær, tilsammen 10 timer)

Mål

Et minnerikt møte med Skien kirke. Skape tilhørighet og utfordre tilvidere deltagelse i
trosopplæring.
Livstolkning og livsmestring

Utfordring til et "nytt fellesskap" med overnatting.
Lære å se sitt liv i lys av kirken ved å reflektere
over liv/død og dåp/begravelse.
Peke frem på konfirmasjon.

Kirkens tro og tradisjon

Skien kirkes historie.
Kirkens som bærer av riter rundt liv og død.
Jesus som 12-åring i temepelet. (Luk kap.2)
Samuel som sov i tempelet. (1. Sam. kap. 3)
Gud som skaper (Gen. 1)

Kristen tro i praksis

- Lære om bønn (Lage papirflybønner)
- Lystenning og samling m/aftenbønn.
- Utfordring til diakoni. (fokus på rettferdighet på
globesamling)
- Oppleve gleden i den kristne tro. (Leke og herje
litt i kirken)

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Fellesskapsleker.
Skyte med luftgevær (lære om våpenhus, tilgivelse og forsoning))
Fakkeltog til gravene.
Møte med "gammelprosten".
Måltidsfellesskap.
Midnattstur opp i tårnet.
Soveposehoppekonkurranse.
Dans.
Undervisning om kunst/tekstiler etc.
Kreative fortellerstunder.

Ansvarlig

stab v/trosopplærer.

Vedlegg 1:

OIK nov 2011.pdf

Vedlegg 2:

OiK 2011 tidsskjema.doc

Fellestiltak 24H barnefestival

Alder: 12 - 12 (1 Samvær, tilsammen 16 timer)

Mål

Gi barna en spennende, engasjerende og utfordrende festivalopplevelse der de møter fellesskap,
Jesus og spennende og utfordrende aktiviteter i store, men trygge omgivelser.
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Livstolkning og livsmestring

Mulighet for samtale med en voksen i
stillerommet.
Øve på samarbeid og andre sosiale ferdigheter.
Oppleve glede, spenning og mestring av
utfordrende aktiviteter i en trygg setting.
Mulighet til å uttrykke egne tanker om festivalens
tema. foran kamera.
Mulighet til å etablere nye og videreutvikle
eksisterende vennskap.

Kirkens tro og tradisjon

Fader Vår.
Bibelfortellinger:
Joh 10 Jeg er den gode hyrde.
Luk 15 Den ene sauen og de 99.
Joh.1 Jesus kaller disipler.
Salme 23 Herren er min hyrde.

Kristen tro i praksis

Delta i bønnevandring.
Synge og danse til "Our Father, who arth in
Heaven".
Praktisere ulike former for bønn og samtale i
stillerommet.
Delta på gudstjeneste.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Felles formidlingsøkter fra scenen.
Sang, dans.
Attraktive, spennende og utfordrende fysiske aktiviteter individuelt, i par og i lag.
Stille rom.
Film.
Lek, konkurranser.
Bønnevandring.
"Puggelinje" som gjentas ofte.
Intervjuer med deltakere underveis som vises på storskjerm.
Nattkino.
Gudstjeneste.

Kommentar:

Temaet om den gode hyrde og sauene gjelder for 2011. Det rulleres på ulike tema.

Skien menighet: KODE B

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

Mål

Tema/innhold

Oppdage at Bibelen er en rik og spennende bok som har betydning for livet. Få forståelse for
"den røde tråden" gjennom Bibelen og "Guds redningsplan". Delta i trospraksis som oppleves
relevant og meningsfull for den enkelte.
Livstolkning og livsmestring

Identifikasjon med Jesu disipler, deres svakheter og
styrker og deres liv sammen med Jesus.
Hjelp til å tolke og leve sitt liv i lys av "Den store
fortellingen" i Bibelen.

Kirkens tro og tradisjon

Fadervår.
Kunnskap om de store linjene i Bibelen; den røde
tråden.
Skapelse, syndefall, frelseshistorie.
Moses og utferden fra Egypt.
Lidelseshistorien, oppstandelsen, Kristi himmelfart.

Kristen tro i praksis

Bibelfortellinger:
Babels tårn (1.Mos 11,1-9). Moses redder Israel
(2.Mos.7-14). Jesus begynner sin gjerning (Fortelle
sammendrag av mange historier fra evangeliene).
Jesus helbreder Jairus'datter (Luk.8,40-56). De
første disiplene (Matt.4,18-22 og Mark.1,14-20).
Jesus metter 5000 (Joh.6,1-15). Jesus vasker
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disiplenes føtter (Matt.20,20-28 og Joh.13,1-16).
Jesus blir sviktet (Mark.14,12-73). Jesu død og
oppstandelse (Joh.19,17-30 og Mark.16,1-14).
Erfaring med ulike former for bønn.
Sangen "Vær meg nær,å Gud" brukes under
bønnevandringen.
Noe å få med hjem: Gripekors og Alfa bibelnøkkel
(Spesiell KodeB-versjon)
Arbeidsmåter

Måltidsfellesskap, lage himmelsk lapskaus, KodeB-sang og -dans, brev fra Benjamin ( Kode B's
gjennomgangsfigur), filmer, fortelling, lek, samtale, drama, bønnevandring, baking av usyrede
brød.

Kommentar:

Oppstart jan 2014?

Skien menighet: Konfirmasjonsundervisning

Alder: 14 - 14 (20 Samvær, tilsammen 65 timer)

Mål

I henhold til konfirmasjonsplanen skal konfirmantene møte den kristne tro gjennom en
inspirerende, kreativog utfordrende undervisning. De skal møte det sentrale innhold i den kristne
tro, bli bedre kjent med gudstjenesten og menighet og utfordres til personlig refleksjon.
Livstolkning og livsmestring

Konfirmantene skal utfordres til å se sitt liv i en kristen
sammenheng.
- Selvbilde
- Gudsbilde
- Å være menneske i verden
- Å være menneske i menigheten
- Vennskap / familie
-Good Friday, se seg selv i andre ungdommer og
oppleve sammen forkynnelse og lovsang.
Døden: Påskefortellingen og fortellingen om Lasarus.
Stefanus Acta 6
Markus 2,13; 3,13; 4,35; 5,1; 5,21; 6 45-46
Undring over Skaperverket: Salme 8
Den lille Bibel: Joh. 3.16
Disippelskap: Mark 2
Jesus som helbreder: Mark 3

Kirkens tro og tradisjon

- Kirken som bygg, Kirken som menighet. Hellig rom,
hellig handling, vigslet rom.
-Dåp, bryllup,begravelse
- Gudstjenesten
Tekster:
Bergprekenen
Den største i Guds rike (Matteus 18,20)
Den oppstandne Jesus (Johannes 21 2)
Såret for våre overtredelser (Jes 52)
Jesus og den rike unge mannen (Luk 18,18-30)
Tolleren og Fariseeren (Luk 18,9-14)
Peters bekjennelse (Matteus 16)
Forsoningsdagen (3. Mos 16)
Den nye pakt (Johannes 2,19-21)
Sosial rettferdighet: Fasteaksjon, Kirkens Nødhjelp,
eksempeltekster fra profetene Amos og Jeremia.

Kristen tro i praksis

Konfirmantene er delaktige som hjelpere i
gudstjenestene. Både ved bønner, kollekt,
evangelieprosesjon m.m.

Tema/innhold

På Tilja og ved KN-aksjonen møter konfirmantene det
diakonale aspekt ved troen.
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De lærer å se konfirmasjonen som en del av livsløpet
når vi besøker eldresenteret og intervjuer beboerne
der om deres konfirmasjonstid.
Konfirmanter er også ledere på Tårnenglene og møter
trosopplæring til barn i praksis.

Arbeidsmåter

Konfirmantundervisning i grupper. Tredeling på hver time. Konfirmantene sirkulerer mellom tre
stasjoner før en felles avslutning fremme i kirken.
Prest, trosopplærer og ungdomsdiakon er gruppeansvarlig og står for utforming av aktivitet på
gruppen.
Filmgruppe: Ser utvalgte scener fra "Jesus fra Nasaret" på storskjerm. Her brukes også mye
Timeout med diskusjon/informasjon/aktualisering.
Aktivitetsgruppe: Følger opp dagens tema med en praktisk aktivitet/konkurranse.
Temagruppe: Undervisning/samtale oover dagens tema.

Ansvarlig

kapellan, trosopplærer og ungdomsdiakon

Vedlegg 1:

info brosjyre konf 20131.pdf

Vedlegg 2:

program vår 2012.doc

Vedlegg 3:

program konf høst 2011.doc

Skien menighet - Med Jesus på fjellet

Alder: 14 - 14 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)
Mål

Å formidle verdens viktigste tale på en spennende måte.
Livstolkning og livsmestring

Hvem velger jeg å høre?
Kan en tale noe innvirkning på mitt liv?
Sammenheng mellom fjell og åpenbaring.

Kirkens tro og tradisjon

Bergprekenen (Luk 6)
Brødunderet (Joh 6)

Kristen tro i praksis

Å lytte etter Guds stemme.
Tro og tillit til Gud.
Smak og kjenn at Herren er god. (Brødunderet)
Jesus som følgesvenn gjennom livet.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Tur til Ulvskollen. En skuespiller i rollen som Jesus leder turen, fikser et lite brødunder underveis
og holder verdens viktigste tale på toppen.

Ansvarlig

Trosopplærer og prest

Kommentar:

Dette er et breddetiltak før konfirmasjon og fungere i tillegg som førstemøte med neste års
konfirmanter.
Men Bergprekenturen er åpen også for dem som ikke skal konfirmeres.
Dersom turen er fysisk vanskelig å gjennomføre for en 13-åring vil det bli tilrettelagt for
tilsvarende læreinnhold i kirken.

Vedlegg 1:

info brosjyre konf 2013.pdf

Skien menighet - FIBER - ledertrening samarbeidsprosjekt

Alder: 15 - 18 (5 Samvær, tilsammen 40 timer)

Mål

Gi deltakerne bibelkompetanse.
Skape gjenkjennelse i møte med bibelske personer.
Legge til rette for at de unge møter Jesus og blir berørt av ham.
Gi trygghet på og forventning til egen lederrolle.
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Livstolkning og livsmestring

Kjent og elsket av Gud (Bevisstgjøre på
holdninger til seg selv og hverandre og gi
trygghet på hva Gud tenker om dem).
Prioriteringer og holdninger (Bli bevisst på
egne valg, bli utfordret til å være HEL).
Fiber-sunn mat og fellesskap (Utdype hvordan
tittelen FIBER handler om viktige ting i livet
som kristen. Bli bevisst på verdien av et sunt
fellesskap, med Jesus og hverandre).

Kirkens tro og tradisjon

Bli kjent med unge personer i Bibelen som fikk
et kall fra Gud. Få frimodighet til å være seg
selv i rollen som kristent forbilde.
Disippelskap (Vise hvordan Jesus ikke først
og fremst kalte disiplene til handlinger, men til
å lære og vokse i samvær med han).

Kristen tro i praksis

Troen begynner med Jesus (Møte Jesus
sammen med personene vi leser om i Bibelen.
Erfare ulike sider av Jesus, hvem og hvordan
han var, og hvorfor han kom).
Å lede er å tjene (Bevisstgjøre ungdommene
på sine egne forventninger og utvikle sin egen
lederrolle med Jesus som forbilde).
Bønn - en puls i hverdagen (Bli bevisst på
viktigheten av bønn, bli kjent med ulike former
for bønn og erfare hvordan bønn griper inn i
livet).
Bibel Basic (Bli bedre kjent i Bibelen og tilegne
seg ferdigheter og oversikt).

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Følge opplegget i ledertreningsopplegget FIBER utarbeidet av Bibelleseringen som innbefatter
drama, lek, øvingsoppgaver, samtaler, formingsaktiviteter, bibellesing,intervjuer mm.
Måltidsfellesskap. Bruk av deltagerperm og lederperm. Deltakerne får lederoppgaver underveis.

Ansvarlig

prester i den enkelte menighet

Kommentar:

Dette er et mulig samarbeidsprosjekt i enheten. Det har tidligere vært gjennomført
ledertreningssamarbeid, men dette har blitt avsluttet etter kort tid.
Oppstart 2014?

Skien menighet - TT: KFUK/M sitt tenåringstreff på Gjøvik

Alder: 15 - 18 (1 Samvær, tilsammen 40 timer)

Mål

Tema/innhold

Med å motivere ungdommer til å bli med på TT vil vi integrere dem i videre arbeid og gi en god
opplevelse av kristent fellesskap.
Livstolkning og livsmestring

Dra på festival i en annen by med alt det innebærer
av mestring og utfordringer.
Våge å knytte tettere realsjon til ansatte/ledere i
menigheten

Kirkens tro og tradisjon

En rekke sentrale, kristne tema tas opp på TT.
Dette varierer fra år til år.
Diakoni/solidaritet har også alltid en viktig plass i
forkynnelsen på TT.

Kristen tro i praksis

En rekke bibelske kjernetekster blir løftet frem.
Sanger og salmer har en sentral rolle i formidlingen

Arbeidsmåter

Forkynnelse, medvandring, lek og moro, en rekke forskjellige seminarer og workshops.

Kommentar:

Har vært gjennomført tidligere. Har vært prøv hvertår med vekslende hell. Vi gir oss ikke.
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Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner

Fellestiltak: ALF-klubb spesielt tilrettelagt for ungdom med utviklingshemning

Alder: 10 - 18
Å tilby et fellesskap med bl.a. trosopplæringungdom til ungdom med utvilklingshemning.
Arbeidsmåte: Tilrettelagt ungdomsklubb med aktiviteter og kiosk. Felles liturgisk avslutning på
kvelden. En kirkelig ansatt fra en av samarbeidsmenighetene kommer og holder en liten andakt.
Den faste strukturen på den liturgiske avslutningen er godt gjennomarbeidet med f.eks. alle
aktuelle sanger tilgjengelig på singback.
Mål

Fadervår og velsignelse er alltid med sammen med åpningssang: "Kom la oss samles ved Guds
bord.."
Tema for andakten er overlatt til den aktuelle andaktsholder og derfor vanskelig å
innholdsbestemme her. Men Bibelske kjernetekster og sakramentstår sentralt.
Årlig arrangeres en samarbeidsgudstjeneste i en kirke og et familietreff på L9, Normisjon.

Ansvarlig

Acta/Normisjon med integreringskonsulent Einar Sand som koordinator

Leksius

Alder: 11 - 12

Mål

Et tiltakt i skjæringspunktet mellom diakoni og trosopplæring.
I samarbeid med KIA tilbyr Skien menighet leksehjelp, måltid og trosopplæring i tiden etter
skoletid på tirsdager.

Ansvarlig

Prest, ungdomsdiakon, diakon

Fellestiltak - Ung Messe

Alder: 13 - 18
At ungdom skal oppleve en gudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for dem, der de selv utfordres
til deltagelse og til å ta ansvar i planlegging.
Mål
Det gjennomføres 4 Ung Messe hvert år. Ansvar og organisering ligger hos Skien menighet, men
alle menigheter blir utfordret på medansvar.
Ansvarlig

prester og konfirmantansvarlige

Utskriftsvennlig versjon (pdf)
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