Plan for Skiptvet menighet (2017)

SKIPTVETS LOKALE
TROSOPPLÆRINGSPLAN: KRUTT:
KRISTEN UTRUSTNING TIL TJENESTE
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
Legge til rette for at barn og ungdom uansett funksjonsevne kan tro på Gud som har skapt oss, oppdage Jesus
som frelser og venn, ånden som hjelper og trøster, og oppleve seg ønsket og inkludert i et kristent fellesskap.
Vedlegg:
Bibeltekster i trosopplæringen Skiptvet.docx
(/Files?fileID=36b8493a-d554-4480-85c5-18f656955337)

Grunnlag og særpreg
GEOGRAFI
Skiptvet er en landbrukskommune om ca 200 gårdsbruk og 3700 innbyggere. Her er det mye utmark og
turmuligheter, Glomma renner forbi, og det er andre vann som destinasjoner og samlingspunkt. Det er lite industri.
Mesteparten av arbeidsplassene er kommunal eller statlig. Skiptvet ligger midt mellom Østfolds byer, men har
ingen hovedfartsåre gjennom kommunen. I kommunesentrum "Meieribyen" ligger kommunens administrative
enheter og kirken. Bebyggelsen i Skiptvet er både spredt og sentral. Noen bor sentralt og i gangavstand, men
mange har lang vei og er helt avhengig av å bli kjørt til tiltak.
OPPVEKST OG LOKALMILJØ
Det er 4 barnehager, en småskole (1-4. trinn) og en mellom- og ungdomsskole (5-10. trinn). Vestgård skole som
er 1-4. trinn ligger ca 1,5 km fra kirken. Kirkelund skole (5-10.) er bygget på kirkens grunn, derav navnet, og er like
i nærheten av kirken. Det er ingen videregående skole så ungdommen kan "mistes" til andre kommuners
fritidstilbud. Mange går på videregående i Askim og Mysen, mens andre reiser bort på internatskole slik at vi
mister en del frivillige ungdom fordi de flytter vekk.
Majoriteten av innbyggerne er fra Skiptvet, men innflyttingen har vært større de senere år. Det er gode
oppvekstvilkår for barn og gode aktivitetstilbud, samt geografisk nærhet til byer med arbeidsplasser. På
landsbasis er vi målt til en av de beste kommunene å bo i. Dugnadsånden er stor. Både de tradisjonelle
organisasjonene (Bygdekvinnelaget, Lions, Historielaget, idrettslag osv) men også mye tiltak som "skjetve
dugnaden". Det er mye åpenhet og velvilje hos lag/foreninger og enkeltpersoner. Idretten står sterkt i form av
håndball og fotball.
KIRKENS BYGG
Skitpvet kirke er en steinkirke fra 1200 tallet. Den er vernet og derfor er det lite man kan gjøre for å bedre
funksjonsaliteten. Feks skulle vi ønske vi kunne hengt opp en prosjektor, men det har vi ikke funnet noen løsning
på. Det er ikke toaletter i kirken. Like ved kirken er det et kapell. Dette er et mye mer fleksibelt bygg da det er løse
stoler som kan flyttes på. Det er ganske bra størrelse på rommet også. Her har vi hatt årsfest,
konfirmantundervisning, foreldremøte, babysang osv. Her er det heller ikke toaletter. I kirkestallen har nå staben
sine kontorer midlertidig, det er ikke avklart hvor vi skal ha kontorer videre. I stallen er det svært trekkfult og lite
egnet lokaler. Her er de eneste toalettene. ett handikap toalett, to stk totalt. Dette er utfordrende ved tiltak da
babyer og barn om vinteren må gå ut for å gå på do og det kun er to doer. Disse deles også med alle som
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besøker kirkegården og er åpne døgnet rundt for publikum. Kirken ligger avsides for seg selv.

Organisering, rammer og ansvar
TEOLOGISK STÅSTED FOR SKIPTVET MENIGHET
Evangelisk Luthersk, noe konservativ, men med en folkelig tilnærming og stor takhøyde.
TRADISJONER/MENIGHETSLIV
Det er en kirke i Den Norske Kirke, et misjonshus og Vidnes bedehus. Det er et tett samarbeid mellom
Misjonshuset og Skiptvet menighet så både utenforstående og "inneforstående" opplever disse som en enhet.
Samarbeidet er formalisert i en egen samarbeidsavtale (se vedlegg) og det er et samarbeidsutvalg ledet av
menighetspedagogen med representanter fra Misjonshuset og Menighetsrådet.
Det er et annet kristent trossamfunn i Skiptvet: Pinsevennene i Filadelfia menighet. Her har vi innledet kontakt og
dialog for å se på mulige samarbeidsmuligheter og unngå at vi legger konkurrerende tiltak til samme tid. En del av
konfirmantene i kirken går f eks på ungdomskvelder på Filadelfia.
I november 2016 starter KRIK SKIPTVET opp som er et tverrkirkelig samarbeid hvor det er ledere fra Skiptvet
menighet, misjonshuset og Filadelfia representert. KRIK som organisasjon er tverrkirkelig. Det er en gjensidig
respekt for hverandres dåpssyn.
Det er Sprell levende gudstjenester 1 gang i mnd.
Kirken står sterkt i lokalsamfunnet med stor oppslutning rundt dåp og konfirmasjon.
OMRÅDER SKIPTVET MENIGHET OG ANDRE ORGANISASJONER SAMARBEIDER
• kirke skole samarbeid er godt, se vedlegg. Vi har et omfattende samarbeid med 1-4. trinn. Tema som går
igjennom her: påske og pinse hentes opp igjen ved SFO tiltaket vårt. ved 5-10. trinn har vi kun skolegudstjenester
ved jul. Vi får lov til å delel ut informasjon om trosopplæringstiltak ved begge skoler. Vi får ikke besøke 8. klasse
for å informere om konfirmasjon. Vi har hatt 9. klasse elever i arbeidsuke praksis hos oss. Her ser vi at det er rom
for å utvide samarbeid med skolen i forhold til musikk ved at kantor kan bidra til at skolen får oppfylle sine
kompetansemål i f t muskk. Mer om dette under dimensjonen musikk og kultur
• omfattenede samarbeid med barnehagene (småbarnsavdelingene får besøk jul og påske og de eldstre
kommer til kirken ved jul og påske)
• 17. mai (tog starter og slutter ved kirken, med tilhørende gudstjeneste)
• bygdedagene (50 års konfirmanter er med på gudstjenesten)
• Olsok feiring (samarbeid med bygdekvinnelaget og historielaget)
• Julekonserter (samarbeid med musikkkorpset, skolemusikken, barnegospel og Skiptvet sangkor)
• Friluftslivsgudstjenester (samarbeid med Musikkkorpset, Lions, og Helselaget, gutteforeningshytta i Vidnes)
• Grendehusgudstjenester
• Hjemme-hos-gudstjenester
• Påskefrokost før 1. påskedag gudstjenesten (samarbeid med Misjonshuset)
• Nyttårsgudstjeneste
• Kirkens Nødhjelp med fasteaksjonen.
• Vidnes bedehus: gudstjeneste 2. pinsedag og en adventssamling for hele familien.
UTFORDRINGER:
Det er nå en stor aktiv kjerne i alderen 35-55. Hvordan når vi gruppen 18-35 som frivillige? KRIK arbeidet
forsøker å få med flere yngre ledere og det har vi allerede lykkes med. Hvordan skal vi nå ut til innflytterne som
ikke kjenner vårt tilbud? Her har vi i 2016 begynt å få inn aktiviteter på kommunens kalender og legge ut mer
informasjon der i tillegg til våre egne hjemmesider.
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ANSVARFORDELING I STAB:
Staben er liten og sårbar. Prosten påpeker i sin tilbakemelding til planens første utkast at det er en sårbar plan når
menighetspedagog og prest står som ansvarlig for gjennomføring av de fleste tiltak. Dette er helt riktig. Vi er en
stab med 7 personer ansatt, alle med deltidsstillinger unntatt presten. Det er viktig at hele staben er involvert i
trosopplæring. Menighetsarbeider har i flere år hatt ansvar for to trosopplæringstiltak: tårnagenter og 4 årsbok.
Slik må det også være fremover. Det er helt nødvendig for at planen skal kunne gjennomføres at hele staben kan
være med på trosopplæringstiltak. Det er spesielt viktig ved nyansettelser at dette tas med i stillingsannonsen.
Alle som jobber i kirken må kunne svare på spørsmål rundt vårt tilbud, hva trosopplæring er og kunne være med å
bidra til gjennomføring av tiltak.
Ansvar for enkelte tiltak er fordelt på hele staben og er spesifisert i planen.
HOVEDANSVARLIG FOR TILTAK har ansvar for:
• utarbeidelse av informasjon: invitasjon, plakater, markedsføring på facebook og hjemmeside
• lage plan for når tid informasjon skal sendes ut
• påmelding
• planlegging av tiltak inkludert å innkalle til planleggingsmøte
• rekruttering av frivillige,
• gjennomføring og rapportering
• innhente evaluering fra deltagerne/foresatte og ta egen evaluering med stab og frivillige.

MEDANSVARLIG FOR TILTAK er med på:
• være med på planlegging
• gjennomføring
• evaluering.
HOVEDANSVARLIG FOR EN DIMENSJON
Å være hovedansvarlig for en dimensjon vil si at man minst en gang i løpet av et kalender år tar opp dimensjonen
på stabsmøte og tar en gjennomgang på hvordan arbeidet i forhold til denne dimensjonen går. Gjennom hele året
har hovedansvarlig for en dimensjon ansvar for å følge opp at det som er vedtatt under dimensjonen blir fulgt opp.
For flere av dimensjonene er det flere i staben som er tungt inne og arbeider med tema. Medansvarlig har ansvar
for å støtte hovedansvarlig i sitt arbeid med dimensjonen og utføre det man har særskilt ansvar for.

Menighetspedagog 80 %
er trosopplæringsleder og har det koordinerende og faglige ansvaret for trosopplæringsplanen og for å sende inn
samlet rapport ved årets slutt. Menighetspedagog er også hovedansvarlig for ulike trosopplæringstiltak, jmf
tiltaksplanen.
Sokneprest 100%
har ansvar for gudstjeneste, dåp og konfirmasjon i henhold til tjenesteordning for prester.Soknepresten har ansvar
for det teologiske innholdet i trosopplæringstiltakene. Sokneprest er også hovedansvarlig for ulike
trosopplæringstiltak, jmf tiltaksplanen.
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Organist/Kantor 70%
Kantor har ansvar for det kirkemusikalske arbeidet i trosopplæringen gjennom gudstjenester og enkelte tiltak.
Kantor har ansvar for at salmekanon brukes i trosopplæringstiltakene, og for å komme med faglig råd og innspill
rundt det musikalske innholdet i trosopplæringstiltakene. Kantor er også hovedansvarlig for ulike
trosopplæringstiltak, jmf tiltaksplanen.

Kirkeverge 80%
har hovedansvar for økonomi og regnskap, at nødvendig materiell er på plass og har ansvar for å gi økonomiske
rammer for trosopplæringstiltakene. I tillegg kommer arbeidsgiveransvar for fellesrådsansatte og ansvar for at
både stad og menighetsråd har felles fokus på trosopplæringen. Kirkeverge er også hovedansvarlig for ulike
trosopplæringstiltak, jmf tiltaksplanen.

Menighetsarbeider 40 %
bistår ved utsending av informasjon og bestilling av materiell. Menighetsarbeider er også hovedansvarlig for ulike
trosopplæringstiltak, jmf tiltaksplanen.
Hoved kirketjener 80 % + timebasert kirketjener
Har ansvar for praktisk tilrettelegging for trosopplæringstiltak og å delta i dem ved behov. Kirketjener er også
hovedansvarlig for et trosopplæringstiltak, jmf tiltaksplanen.

UTVALG OG SAMARBEIDSPARTNERE:
Trosopplæringsutvalg
Vi har et trosopplæringsutvalg hvor menighetspedagog, sokneprest og 1 representant fra menighetsrådet sitter. I
tillegg har vi med 4 frivillige med ulik kompetanse og bakgrunn. Representanten fra menighetsrådet er sammen
med sokneprest linken inn til menighetsrådet og rapporterer til dem. Når planen er ferdig godkjent skal
trosopplæringsutvalget bestå for å evaluere og revidere planen og jobbe med trosopplæringsarbeidet i
menigheten. Alle som sitter i trosopplæringsutvalget må være villig til å delta i minst ett tiltak hver. For mer
utfyllende informasjon se vedlagte mandat.
MENIGHETSRÅDET
Det er viktig at alle i menighetsrådet deltar på minst ett trosopplæringstiltak hver for å sikre at planen har en sentral
plass i menighetsrådets arbeid. Menighetsrådet som er lokale menighetsmedlemmer har et sæærskilt ansvar for
rekruttering av frivillige. To ganger i året skal menighetsrådet ha trosopplæring på sin agenda. På våren etter at
bispekontoret har hatt sin årssamtale og en gang på høsten for å snakke om korrigering/endring/utvikling.
Frivillige
Uten dem blir det ingen tiltak! Menighetspedagog og sokneprest har sammen med menighetsrådet ansvar for å
rekruttere og følge opp frivillige.
Enhetsutvalg
Vi er i et enhetsutvalg sammen med Hobøl, Spydeberg og Våler sokn. Vi har jevnlige møter og
samarbeidsområder og fungerer også som kollegaveiledere. Vi har felles mentor som deltar på mange av våre
møter under utarbeidelse av planen. Etter at planen er ferdig ønsker vi 4 trosopplæringslederne å ha noen
møtepunkt i løpet av året for å samarbeide om felles tiltak og dimensjonene som vi har valgt å samarbeide om.
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Trosopplæringsforum
Organisering av trosopplæringen i Vestre Borgesyssel prosti fra 2017 har som mål å styrke felles læring,
erfaringsdeling og videreutvikling av trosopplæringsarbeidet i prostiets menigheter. Det fremgår av vedlegget
«Rammer og organisering av TOL-arbeidet i prostiet fra 2017» hvordan dette har fungert under utviklingen av
trosopplæringsplanen og på hvilken måte målsettingen vil bli ivaretatt fra 2017.
I vedlegget beskrives det at det holdes 4-5 forumsamlinger i året for undervisningsansatte i hele prostiet. For
detaljer se vedlegg om Rammer og organisering av trosopplæringsarbeidet samt forslag til hovedoppgaver for
koordinerende kateket/pedagog i prostiet. Vi har gitt innspill til prostiet om at pga lang reisevei for mange når hele
prostiets trosopplæringsansvarlige skal samles så er det mye mer hensiktsmessig å satse på færre treff og hele
dager, enn slik det er lagt opp til nå med halve dager sammen. Det er også vikitg at datoene kommer i god tid slik
at det er mulig for ansatte å prioritere disse samlingene.
Vedlegg:
aarshjul Skiptvet menighet.doc
(/Files?fileID=ee0aa128-526f-4cc8-a51e-b05b8e94a4d4)
Forslag til hovedoppgaver for fagkoordinator undervisning.docx
(/Files?fileID=ae99044e-0133-4ed1-b9d9-bdc108d2abd8)
gjeldende samarbeidsavtale side 1.jpg
(/Files?fileID=b34c2c0d-5ff7-471b-a760-f50452383a20)
gjeldende samarbeidsavtale side 2.jpg
(/Files?fileID=c4e830d1-85d9-44cb-a086-d8310a48107d)
gjeldende samarbeidsavtale side 3.jpg
(/Files?fileID=4697d4d5-2a41-4981-8046-a2f1982790a3)
Mandat for trosopplæringsutvalg i Skiptvet menighet.docx
(/Files?fileID=61119dd5-3d49-4e6f-9312-e2a9b89e3d34)
Opptrappingsplan for trosopplæring i Skiptvet menighet.docx
(/Files?fileID=d548ed72-ec0e-4d7a-b80f-46ca9e82f78d)
Plan for kirke-skole samarbeid.docx
(/Files?fileID=15816551-acae-48d1-924a-15d960d6c10f)
Rammer og organisering av TOL-arbeidet i prostiet fra 2017.docx
(/Files?fileID=25262f62-7970-4f84-93d8-36c5b3b669bc)
Samensetning og arbeidsform for enhet (1).docx
(/Files?fileID=8926253c-1445-4448-b366-547faebb0858)
Skiptvet menighet-Årshjul for trosopplæring og gudstjenester-ordnet etter kirkeåret.docx
(/Files?fileID=1d786e22-0a4e-4ce8-86c7-fa9b28564a4c)

Sentrale dimensjoner
Samvirke med hjemmet og familien
Overordnet mål:
Hjelpe og støtte foreldre slik at de kan gi barna sine trosopplæring i hjemmet.
Antall timer foreldre er med barna og muligheten de har for å influere barna, og lære dem om kristen tro er så
uendelig mye større enn det kirken noen gang kan få til. I Skiptvet ønsker vi å bidra til at trosopplæringen i
hjemmet både har kvantitet og kvalitet.
Status
Vi har personlig kontakt med foreldre i forbindelse med dåp der en relasjon etableres og viktig informasjon gis.
Dette følges opp med kontakt ved senere trosopplæringstiltak. Foreldre og faddere involveres, og hjemmet får
hjelp til å formidle kristen tro ved hjelp av musikk, cd og bøker. Menigheten er opptatt av at kirken skal være et
sted for hele familien. Foreldre oppfordres til å være med barn og unge på trosopplæringstiltak. På flere av
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trosopplæringstilbudene spørres foreldre om å være med som frivillige medhjelpere. Vi har egne sprell levende
gudstjenester hvor vi involverer barna. Får vi barna til å komme, så kommer ofte foreldre med.
Strategi
Vi ønsker å involvere foreldre, besteforeldre og faddere i planlegging, gjennomføring og evaluering av
trosopplæringstiltak. Dette er ambisiøst! For å få til dette vil vi:
1. informere dem om ulik materiell som finnes som kan være fine presangideer til barna.(dåpssamtalen)
2. Vi ønsker å utruste foreldre til å få frimodighet til å bruke kristne fortellinger og praksiser i hjemmet og gi
omsorgspersoner trygghet og hjelp til å bruke aftenbønn/sang. Dette gjør vi gjennom utdeling av bøker og
gjennom opplæring på babysang og småbarnssang.
3. Vi har som mål at alle hjem har musikk med kristne sanger, (eventuelt sangbøker) og bøker som tar for seg
bibelfortellinger for barn som foreldrene er komfortable med å bruke. En utfordring i forhold til å gi bort CD er er
at det er flere og flere som ikke har CD spillere. Her kan vi lage spilleliste på spotify med sanger som vi bruker på
tiltak slik at barn/ungdom kan høre på sangene hjemme også. Dette er allerede gjort i forbindelse med ungmesse
men kan også gjøres på alle trosopplæringstiltak hvor musikk er tilgjengelig på strømmetjenesten. Ikke alle har
spotify, men ikke alle har Cd'er heller så her vil vi nå mange, men ikke alle. Dette settes igang ved neste
gjennomføring av aktuelt tiltak. Hovedansvarlig for tiltak er ansvarlig for dette.
4. Vi vil lære bordbønn/vers, aftenbønn og Vår Far på trosopplæringstiltak som kan brukes videre i hjemmene.
5. Vi vil hente inn evaluering i etterkant av gjennomførte tiltak. Hovedansvarlig for tiltak har ansvar for å innhente
evaluering. Vi har i 2015 tatt i bruk Stadig Bedre og questback for at deltagere og foreldre skal kunne være med å
evaluere tiltak. Vi vil følge opp tidligere tiltak på neste tiltak. For eksempel på tiltaket etter utdeling av 4 års bok,
kan vi spørre om de leser i den.
6. Vi ønsker å gi foreldre faglig påfyll ved f. eks. å ha samling for foreldre til konfirmantene. Samling for foreldre
kan også gjennomføres i forbindelse med andre trosopplæringstiltak for andre aldersgrupper også. Ofte må
foreldre uansett levere og hente, slik at det kan være en god mulighet å ha eget opplegg for foreldre parallelt med
samling for barn/ungdom. Ved revidering av trosopplæringsplanen skal det tas en gjennomgang om det er flere
tiltak hvor vi kan ha eget opplegg for foreldre. I første planperiode ønsker vi å konsentrere oss om å få de ulike
tiltak opp å gå slik at det ikke er planlagt egne samlinger for foreldre i denne omgang.
7. Vi vil involvere foreldre mer i trosopplæringstiltakene. Dette er allerede igangsatt ved at foreldre var nattevakter
på årets konfirmantleir og det er planlagt at de skal være nattevakter og kjøkkenhjelp ved årets lysvåken. Vi har
sett at ved å involvere foreldre mer på konfirmantleir så får de mer kjennskap til oss og arbeidet vårt, og vi blir
bedre kjent med dem og får bygget gode relasjoner til folk som vi sjelden ellers ser i kirken.
8. Vi har i år involvert foreldre/foresate på babysang i planleggingen av et nytt tiltak småbarnssang. De har vært
med på å påvirke tidspunkt og utforming av tiltaket da det er de som er i målgruppen for å delta på tiltaket. De har
også vært med i planlegging av krøllekveld/pyjssamling. De har også vært med på å evaluere babysang. Å
innhente evaluering og involvere målgruppen i planlegging må være i ryggmargen vår når vi utformer nye tiltak.
Hovedansvarlig pr tiltak har ansvar for å øke foreldre/foresatt involvering der det er hensiktsmessig. Samt å
involvere besteforeldre/faddere og andre viktige personer der det er mulig.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig i stab: Sokneprest
Medansvarlig: menighetspedagog og menighetsarbeider
Samarbeidspartnere: Frivillige som kan dele ut bøker, gå på hjemmebesøk osv. foreldre/foresatte, Faddere,
besteforeldre.

Barn og unges medvirkning
Overordnet mål: La barn og unge få oppleve at de er verdifull mennesker elsket av Gud og tatt på alvor av Gud og
kirken.
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«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. …Den som ikke tar
imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det»…luk 18:16-17
Status
Barna deltar med tekstlesning, sang, dramatisering og andre oppgaver under gudstjenester. Konfirmantene deltar
som ministranter på to gudstjeneser hver. Vi har ledertrening av ungdom (resirkulerte og eldre).
Strategi
La barn og unge være med å påvirke innholdet i trosopplærings utforming, planlegging og gjennomføring av tiltak.
En måte å gjøre dette på er å invitere med barn/ungdom til å være med på planleggingsmøter i forkant av tiltak og
å la dem få være med på evaluere tiltak. Valg av tidspunkt for tiltak er viktig slik at det er lett for barn og ungdom å
komme og at det ikke kolliderer for mye med andre konkurrerende tiltak som for eksempel idrett eller soving for
små barn. La barn etter hvert som de blir eldre få mer og mer ansvar for å være med å hjelpe til på tiltak. Barn i 6.
og 7. kl er i dag med på å planlegge tårnagenter.
Det blir viktig å ikke bare ha ledertrening og lederoppgaver, men også andre oppgaver. Fokuset må være på
medarbeidertrening.
Menighetsrådet må følge opp slik at to ungdommer får tilbud om å være med på ungdomstinget hvert år.
I tillegg ønsker menighetsrådet å sponse deler av utgiftene med å være med på ledertrening i regi av barne og
ungdomsorganisasjoner som feks KFUK/KFUM som har Milk kurs. Dette er et tilbud for de som ønsker mer leder
trening året etter at de har vært resirkulerte.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig i stab: sokneprest
Medansvarlig: menighetspedagog
Frivillige grupper: Lag og foreninger, Resirkulerte konfirmanter, grupper av frivillige rundt enkelt tiltak.

Inkludering og tilrettelegging
*En av dimensjonene enhetsutvalget samarbeider om
Overordnet mål: Alle barn og unge skal få tilbud om tilrettelagt trosopplæring enten det er fysiske, psykiske,
sosiale, språklige eller økonomiske utfordringer.
Status
Det spørres etter behov for særskilt tilrettelegging i alle våre invitasjoner. Det tas hensyn til matallergier og andre
sykdommer. Konfirmanter med behov for det får spesiell tilrettelagt konfirmantopplegg. Trosopplæringen er stort
sett gratis.
Strategi
I noen tilfeller vil et tilrettelagt tilbud best gis ved å samarbeide med andre menigheter slik at man kan gi et best
mulig tilbud til ulike grupper med liknende behov. I Spydeberg er det egen gudstjeneste (Du og Du gudstjeneste)
for psykisk utviklingshemmede i alle aldersgrupper og barn med behov for tegn støtte i sin kommunikasjon. Vi
ønsker å samarbeide med Spydeberg der det kan være aktuelt.
Skal vi klare å tilrettelegge godt for mange ulike behov er vi nødt til å ha nok frivillige som kan ta seg av den
enkelte som kommer. Vi ser at det er mange som sliter psykisk og som trenger mye støtte og oppmuntring
underveis i et tiltak. Vi må finne formuleringer som brukes i invitasjoner og som fungerer slik at hjem med barn
som trenger tilrettelegging blir overbevist om at det vil de få.Vi må ha økonomisk støtteordning for de som trenger
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det. (søknad om fritak for egenandel dersom familien ikke har økonomi til å betale for tiltaket.)
Menighetsbladet er et verktøy for å nå ut til alle i kommunen. Se mer om dette under kommunikasjon. Det blir
viktig med dialog med barnvern og NAV slik at de kan informere om fritak for egenandel dersom økonomien tilsier
det.
Vi har ikke oversikt over hvor mange barn/unge som har behov for særskilt tilrettelegging. Vi ser at det varierer en
del fra kull til kull, men et gjennomgående tema er at noen barn/ungdom ikke klarer å komme på tiltak pga
mobbing og sosialangst. Her har vi tilbudt tilpasset opplegg, feks en til en konfirmantundervisning. Med begrenset
ressurser så er det også begrenset hvor mye vi kan klare av slik tilpasning. Det er tidkrevende å følge opp familier
hvor man i dialog med barn/ungdom og foreldre kan få til et tilpasset tilbud.
Ansvarlig for å forsøke å få til et tilpasset tilbud ligger hos hovedansvarlig for hvert enkelt tiltak.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig: Kirkeverge
Sentrale medarbeidere og samarbeidspartnere: Kirketjener, sokneprest, menighetspedagog barnevern, skole,
helsesøster, NAV, kommunen og barnehage.

Gudstjeneste
Overordnet mål: Barn og unge skal få oppleve at de hører til i kirken og er en viktig del av den.
Status
Vi har sprell levende gudstjenester som er mer barnevennlige ca 1 gang i mnd. Barn og ungdom som deltar på
tiltak bidrar med tekstlesning, dramatisering, sang osv. Konfirmantene deltar som ministranter i gudstjenestene.
Strategi
Knytte tiltakene opp mot gudstjenester.
Ved å ha sprell levende gudstjenester rettet mot barn, når vi også foreldre.
Bli kjent med kirkerommet. Bønnevandring for å aktivisere menigheten.
Lære liturgiske ledd eller om gudstjenesten i tiltakene.
Ha egne salme kvelder? Lære salmer
Egne ungdomsgudstjenester (oppstart i 2016)
Invitere barn fra kulturskolen til å bidra inn i gudstjenester (ansvar Kantor)
Vi ønsker å involvere både barn og ungdom som medliturger. Dette kan gjøres både på sprell levende
gudstjenester og andre gudstjenester. Dette krever at språket i det medliturger skal lese gjøres forståelig for barn
og ungdom. Ansvar for å involvere barn og unge som medliturg ligger hos sokneprest. Frist for innføring: januar
2018.
Hovedansvarlig: Sokneprest
Sentrale medarbeidere og frivilliggrupper: kantor, kirkevert, kirketjener, medliturg, menighetarbeider,
menighetspedagog.

Diakoni
Overordnet mål: Barn og unge skal oppleve seg elsket av Gud og oppleve at alle har noe verdifullt å gi til andre.
Status
Vi har erfaring med flere gode voksenressurser som viser omsorg for barn og unge knyttet til våre
trosopplæringstiltak. Diakoni læres gjennom konfirmantenes fasteaksjon og Misjonsprosjektet (se mer under
dimensjonen misjon).
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Strategi
I dag har diakoniutvlaget ulike oppgaver som f. eks å dele ut blomster til eldre jubilanter, arrangere tema samling
og er engasjert på Solia som er kommunens sykehjem. Kan vi utvide diakoniutvalget til å ha fokus på også barn
og unge? Jmf arbeidet som gjøres i Hobøl med egne tema samlinger for foreldre og barn i regi av
diakoniutvalget. Sokneprest har ansvar for å ta opp dette med diakoniutvalget. Frist utgang av 2017. Da trenger
man nok å utvide antallet medlemmer eller ha et eget diakoniutvalg rettet mot barn og unge. Vi må sørge for at
alle barna blir sett og ivaretatt. Da må vi ha nok frivillige medarbeider med oss. Se under Frivillighet for mer om
dette. Vi må hilse på og ta imot foreldre som leverer og henter barna sine og ha fokus på å bygge relasjoner.
Barna kan også utfordres til å utføre mer diakoni.Ved å ha diakoni som tema på trosopplæringstiltak bør det også
gis mulighet til å delta i diakonalt arbeid. Konfirmantene deltar på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp som en del av
sitt diakoni fokus.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig: Sokneprest
Sentrale medarbeidere og frivillig-grupper: menighetspedagog, Diakoniutvalget

Misjon
Overordnet mål: følge misjonsbefaling om å gjøre alle folkeslag til mine disipler.
Status:
En gang i året er det misjonsgudstjeneste. Skiptvet menighet støtter arbeidet til Stefanus stiftelsen hvor Mamma
Maggie jobber i slummen i Kairo og er Jesus hender og føtter for barna som bor der. Offer samles inn til
misjonsprosjektet 2 ganger i året. Vi får årlig besøk fra Stefanus stiftelsen. Med Stefanusstiftelsen har vi gode
muligheter til å lære barn gjennom både teori og praksis, både om fattigdom og forfølgelse av kristne. Tema
forfulgte kristne egner seg best for de eldste barna.

Strategi
Legge ut informasjon i menighetsblad og på nettsiden om misjonsprosjekt. Ansvar: Misjonsutvalget. Frist høsten
2017.
VI har et ønske om at Misjonsutvalget besøker barne og ungdomsarbeidet, inkludert soul children og
barnegospel med oppstart våren 2017. Ansvar for å ta opp med misjonsutvalget: Sokneprest.
Vi har misjon som tema på pinsevandring med 3. klasse. (det er ikke et trosopplæringstiltak, men kirke-skole
samarbeid.) Trosopplæringen bør bygge på det barna har lært i skolen. De lærer så mer om misjon på Amigos
leir og SFO samling.
Lage utstilling til kirken og annen informasjon til utdeling: ansvar Misjonsutvalget. Frist høsten 2017.
Lære barn verdien av å gi. Vi har flere tiltak knyttet opp mot misjon blant annet Amigosleir og aktivitetsdagen.
Som en naturlig del av å gjøre folk til disipler, kommer forvaltning av skaperverket inn. Skiptvet menighet er en
grønn menighet, men har en del forbedringspunkt i forhold til miljøvennlig drift. På grunn av våre lokaler og
kjøkkenforhold bruker vi mye engangsutstyr.
Som et tiltak for å bli en mer troverdig kirke i vårt budskap om å forvalte skaperverket ønsker vi å få til:
1) kildesortering dersom det er mulig når vi kommer i nye kontorlokaler.
2) ikke bruke engangsutstyr på tiltak/møter osv der det er mindre enn 12 stykker tilstede.
3) bedre miljøvennligheten av vår drift der det er mulig.
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4) bruke engangsutstyr i papp istedenfor plast.
Ansvar for at disse 3 punktene blir gjennomført: kirkeverge.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig: Misjonsutvalget, grønt utvalg.
Sentrale medarbeidere/ frivillige grupper: Sokneprest, Stefanus stiftelsen, menighetsbladredaksjonen,
kirkeverge.

Musikk og kultur
Overordnet mål: Gi barn og unge glede over å bruke kristne sanger og salmer og at de lærer utvalget av sanger
og sanger i salmekanon (se vedlegg).
Status:
Musikk ved livets begynnelse er lagt ned og babysang er startet opp. Her har vi tatt med oss det beste fra musikk
ved livetsbegynnelse og tilført kristne sanger og måltidsfellesskap.
Barnegospel og Soul Children samler barn til sangglede! Vi har julekonsert med Skiptvet sangkor og Skiptvet
musikk korps, og julekonsert med barnegospel og skolekorpset. Vi har et fokus på å lære barn og unge salmer i
gudstjenester og i undervisning.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvarlig: Kantor
Sentrale medarbeidere/ Frivillige grupper: Menighetspedagog, Sokneprest, Barnegospel, Soul Children,
kulturskolen, musikere i menigheten, frivillige på tiltak.
Strategi
Salmekanon er på plass.
Det er valgt ut minst en salme/sang til hvert trosopplæringstiltak.
Vi bør ha et eget tiltak knyttet til salmesang. Salmeslaget? Dette er ikke kommet med i nåværende plan, men må
vurderes innført ved revidert plan. (ansvar Kantor, frist 2019)
Invitere barn fra kulturskolen til å bidra inn i gudstjenester (ansvar Kantor, frist 2017)
Lage oversikt over musikk ressurser i menigheten/kommunen. (ansvar Kantor, frist 2017)
Kantar tar kontakt med skolen for å tilby hjelp til oppfyllelse av skolens kompetansemål i musikk. Dette er viktig for
å styrke samarbeidet mellom skolen og kirken og vil forhåpentligvis gjøre det lettere å kunne samarbeide om
trosopplæringstiltak (feks på planleggingsdag) samt at elvene får bedre kjennskap til kirkens ansatte og musikk
(ansvar Kantor: frist 2018)
Vi ønsker om mulig å øke samarbeidet med andre menighetser i enheten om musikk. Feks ved å låne hverandres
musikere da ulike musikere er dyktige på ulike musikk stiler. Dette kan redusere vårt behov for å leie inn andre
musikere.
I trosopplæringstiltak som feks ungmesse, lysvåken har dans og drama en sentral plass. I lysvåken får barne
også prøvd som på billedkunst ved å lage kirkevinduer.
Vedlegg:
SALMEKANON.docx
(/Files?fileID=8e9dc87b-ac85-4dcc-b0bd-222ca7093178)

Frivillig medarbeiderskap
*En av dimensjonene enhetsutvalget samarbeider om
Overordnet mål: Bygge opp et enda større korps av frivillige som får brukt sine gaver og sitt engasjement og som
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gjennom sin deltagelse som frivillig er med på å få utvikle sin egen tro. Rett person på rett sted blir viktig slik at vi
bruker frivillige som er egnet til oppgaven.
Status:
Det er en del uvurderlige frivillig som stiller opp på mange ulike arrangementer. De samme folkene går igjen. Hva
når de gir seg? Føler andre at det er plass for dem som frivillig? Blir nye inkludert i den gamle "gjengen"? Det er
en utfordring å få til at alle føler seg inkludert.
Frivillige medarbeidere brukes til mye. Blant annet: Medliturger, kirkeverter, kirkekaffe, annen servering, sang og
musikk, bibelfortellinger, andakter, kreativt arbeid (forming og lignende), matlaging, lek og konkurranser, omsorg,
idrettsledere, ledere på arrangementer, nattevakter m.m
Samarbeidsutvalget har 3 samlinger i året for frivillige ledere i lag og foreninger, en dialog samling, 1
inspirasjonssamling og 1 samling for å hjelpe til med regnskap, søknader, rapportering osv. se vedlagt
samarbeidsavtale mellom Skiptvet menighet og Misjonshusets fellesforening.
En del frivillig ledere av kontinuerlig arbeid føler seg motløse. De frivillige trenger støtte og oppmuntring. En viktig
del av menighetspedagogens arbeid er å følge opp de frivillige og gi støtte til lag og foreninger der de trenger
det. Ved at lag og foreninger driver et godt arbeid er de med på å rekruttere/forberede ledere til
trosopplæringstiltak.
Strategier
Rekruttere nye frivillige fra foreldregruppa og andre grupper. Blant annet gjennom annonsering i menighetsblad.
Følge opp de frivillige.
Utruste de frivillige
Hyggekveld for alle frivillige en gang i året (inspirasjonssamling)
Ansvar og samarbeid
Hovedansvar i stab: Menighetspedagog
Medansvarlig: sokneprest, kirketjener, menighetsarbeider, kantor.
Sentrale medarbeidere/ frivillig-grupper: Menighetsrådet, trosopplæringsutvalg, Misjonshusets fellesforening,
Samarbeidsutvalget

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Overordnet mål: Ha et godt samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner, både andre kristne
organisasjoner og andre organisasjoner som idretten, speider m.m.
Status:
Det meste av det kristne barne og ungdomsarbeidet er tilknyttet misjonshusets fellesforening. Oversikt over alt
barne og ungdomsarbeid UNDER SAMARBEIDSAVTALEN:
• Klatreklubb
• Hva skjer a (for tiden nedlagt) blir erstattet med KRIK
• Vepsebolet
• Familiekoret Kaos (for tiden nedlagt)
• Barnegospel
• Søndagsringen Bibelgruppe
• SMAK (trialkjøring, fellesskap uten kristent innhold)
• Fredagssamlinger for alle aldersgrupper
• soul children (Fellesråd lønner dirigent)
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• Stalloftklubben (holder til i menighetens lokaler)
I tillegg samarbeider vi med kirkens nødhjelp om fasteaksjonen som en del av konfirmantopplegget. Høsten 2016
starter KRIK Skiptvet opp. Her vil vi også samarbeide og blant annet integrere noe KRIK i konfirmantopplegget.
Vi har også hatt besøk av KFUK/KFUM på inspirasjonssamling, og har samarbeid med NLM, ACTA,
menneskeverd.
Vi ser at mange av våre barn og unge er involvert i håndball og fotball. Veldig ofte kolliderer gudstjeneste med
kamper. Vi har et samarbeid med idretten slik at vi unngår kollisjon på de viktigste tiltakene som lysvåken og
ungmesse.
Det vi også ser er at våre tiltak kan kollidere med andre kristne arrangermenter. Det er veldig mange tilbud og
barn og ungdom som er engasjerte kristne er gjerne engasjerte i arbeid som barne og ungdomsorganisjosjonene
gjør. Feks lysvåken i år prøvde vi å legge så det ikke skulle kollidere med idrett, og det lyktes vi med, men det
kolliderer med møteuka på misjonshuset og Get fokused til NLM ung slik at det er en utfordring å rekruttere
frivillige. Det er helt umulig å ha oversikt over alt som skjer så her ser vi en god grunn til at vi ikke skal prøve å
forsøke å ha fleretiltak i planen enn det som lar seg gjennomføre.

Strategier
Knytte enkelt-tiltak opp mot de ulike organisasjonenes tiltak.

Ansvar og samarbeid
Hovedansvar: Menighetspedagog
Sentrale medarbeidere og frivillig-grupper: Sokneprest, menighetssekretær, Samarbeidsutvalget, Menighetsråd,
trosopplæringsutvalg og de ulike organisasjonene.

Tverrfaglig samarbeid
Overordnet mål: Ansatte og frivillige får brukt sine kompetanseområder i samarbeid for å skape en best mulig
trosopplæring.
Status:
Utfordringen er å jobbe reelt tverrfaglig i utforming og gjennomføring av tiltak og ikke bare ved siden av hverandre
(«Du gjør det så gjør jeg det») Dette gjelder innad i staben og i samarbeidet med frivillige. Tverrfaglig arbeid er
ofte et misforstått begrep. Tverrfaglig er ikke det samme som flerfaglig hvor man fordeler arbeidsoppgaver og så
løser dem hver for seg. I et tverrfaglig arbeid skaper man noe sammen som man ikke hadde klart å få til hver for
seg. Man skal også fordele oppgaver og ansvar, men det er ikke nok. Forut for det så må det være et samarbeid
hvor alle får bidra med sin kompetanse til å få til en best mulig trosopplæring.
Strategier
Trosopplæring er tema på stabsmøter. Det er viktig at hele staben føler eierskap til trosopplæringstiltakene og at
hovedansvarlig får tid til å fortelle og evaluere tiltak. Det er også viktig at tiltaksrapporten fylles ut så snart et tiltak
er ferdig.
Trosopplæring tas jevnlig opp på menighetsrådsmøter, minst to ganger i året jmf mandat til trosopplæringsutvalg
(ansvar sokneprest)
De forskjellige utvalg er satt sammen av folk med forskjellig yrkesbakgrunn, erfaring og personlige egenskaper.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvar: Kirkeverge

Side 12 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)
Sentrale medarbeidere: Hele staben. Frivillig-grupper: Alle utvalg: Menighetsråd, trosopplæringsutvalg,
diakoniutvalget, misjonsutvalget, utvalg for grønn menighet, menighetsbladets redaksjon, praktisk
konfirmantutvalg, Gudstjenesteutvalg, samarbeidsutvalget, kirkensnødhjelp kontaktperson, Kirkekaffe ansvarlig.
Medliturger.

Kommunikasjonsarbeid
*En av dimensjonene enhetsutvalget samarbeider om
Overordnet mål: Alle i målgruppen skal få tydelig informasjon om tiltak og forstå innholdet på tiltakene.
Målgruppen er alle bosatt i soknet i et eller flere aktuelle årskull.
Status:
De informasjonskanaler som brukes i dag er:
• personlig invitasjon ved brev i post
• e-post
• Menighetens hjemmesider
• Facebook siden til menigheten
• Facebook siden til menighetspedagog (nytt i 2015)
• Facebookside til sokneprest
• Facebook side til lag og foreninger
• Informasjon i menighetsblad
• Informasjon «på plakaten» i smaleende avis
• Sms tjeneste
• Inviterer mediadekning
• Halvårsplan med oversikt over lag og foreninger og sentrale kirkelige begivenheter
• Deler ut flyers på skolene
• Henger opp plakater på butikker og andre steder.
• informasjon på kommunenes hjemmeside, inkludert aktivitetskalender (nytt i 2016).
• annonsering på gudstjenester.
• annonsering på møter på misjonshuset.
•

utdeling av informasjon på helsestasjon

•

invitere pressen

Strategier
Oppdatere hjemmeside. Det er allerede laget bedre oversikt, egen fane for lag og foreninger i hovedmeny men
hele siden må endre format. Ansvar: Menighetspedagog. Frist: høsten 2017.
Ha systematisk evaluering av tiltak. Utvide bruken av "Stadig bedre" (KA sitt opplegg for kvalitetsutviktling) og
questback. Menighetspedagog lærer opp resten av staben i dette. Ved innføring av alle nye trosopplæringstiltak
skal systematisk evaluering være en del av opplegget som må komme på plass. For eksisterende tiltak må
evaluering være på plass innen utgangen av 2018.
Fortsette med alle informasjonskanaler over. Dette er vi ganske gode på!
Vi er allerede i gang med å sende ut informasjon på mail, feks all info til konfirmanter og foreldre, takket være at
elektronisk påmelding er på plass. Men her er det stort forbedringspotensiale. Systemet i dag er tungvindt da vi
opererer med excell og word skjema hvor vi samler adresser. Vi trenger å få på plass data system slik at vi kan
sende ut sms og e-post på en enkel måte og ha et medlemsregister hvor vi kan sende ut sms og e-post fra. Frist

Side 13 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)
for å få dette på plass: 1. mai 2017. Ansvar: kirkeverge
En annen ide er å sende ut fast informasjonsmail og alt som skjer feks de neste to ukene. Der kan man også
etterspørre folk til ulike oppgaver osv. Da vil de som ikke er tilstede på gudstjenesten også kunne holde seg
oppdatert. Det er fra desember 2016 endret praksis rundt kunngjøringer og at disse leveres ut skriflig på
gudstjenesten i forhold til alt som skjer på misjonshuset og Vidnes bedehus. Vi begrenser muntlig kunngjøring til
det som skjer i kirken ellers blir det for mye. På hjemmesiden vår må det være mulig å sette seg på en slik mailing
liste. Frist: 1. august 2018. Ansvar: kirkeverge.
Elektronisk påmelding for dåp: foreldre melder på barna sine til dåp mellom kl 21 og 22 om kvelden. Ved
elektronisk påmelding er vi tilgjengelig når foreldre har fri og tid til å prate sammen og se på datoer. Dette må vi få
på plass. Frist 1.12.2017. Ansvar: kirkeverge
Vi ønsker å jobbe videre med et eget kommunikasjonsutvalg/informasjonsutvalg nedsatt av ungdommer, som
kan være med på å utforme metaprodukt rundt trosopplæring. Vi bør også vurdere nytten av å ta i bruk nye sosial
medier som Instragram, twitter, snap osv.
Ansvar: menighetsarbeider. Frist: utgangen av 2017
Vi har i år begynt å bruke facebook mer aktivt under trosopplæringstiltak ved å legge ut bilder fra skiweekend,
konfirmantleir også videre. Hovedansvarlig for et tiltak er ansvarlig for å tenke ut om det passer for eget tiltak.
Vi har gått til innkjøp av boka" En mer synlig kirke" av Oddbjørg Aasen Bjørdal. Vi har som mål at det vi sier og
gjør skal forstås, jmf hovedmål for kommunikasjon. Vi må jobbe med innholdet i alt vi formidler slik at flest mulig
forstår hva vi formidler. Ansvar: kirkeverge. Frist: arbeidet startes umiddelbart.
Andre kommunikasjonskanaler som kan være lurt å ta i bruk:
1. Det finnes også en egen facebook hemmelig gruppe som heter Skiptvet, den kan vi annonsere i. (oppstart nov
2016)
2. kjøpe annonse på facebook. Da kan vi nå hele Skiptvet og ikke bare de som liker Skiptvet menighets side fra
før.
kulturplakaten.
Ansvar og samarbeid
Hovedansvar: Kirkeverge
Sentrale medarbeidere menighetspedagog, menighetsarbeider, sokneprest og kantor.
Kirkevergen har hovedansvaret for at vi har hensiktsmessige IKT løsninger og for informasjon som legges ut på
hjemmesiden, og for å fjerne/oppdatere gammel informasjon.
I tillegg har hele staben ansvar for å legge ut informasjon om tiltak de har ansvaret for, både på facebook og
hjemmesiden vår.
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Tiltak
Antall aktive tiltak: 29

Totalt antall per årskull: 198

Totalt antall timer summert: 267
Alder Navn på tiltaket

Omfang i
samvær

Omfang i
timer

Samlet for
målgrupper

0

Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste

2

3

3

0-0

Babysang

20

30

30

0-0

Invitasjon til dåp

0

0

0

1-1

Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og
småbarnssang 1 år etter dåp

0

0

0

1-2

Småbarnssang

4

6

12

2-2

Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og
småbarnssang 2 år etter dåp

0

0

0

2-3

Krøllekveld

1

2

4

3-3

Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og
småbarnssang 3 år etter dåp

0

0

0

3-3

Invitere til juletrefest

1

2

2

3-5

Julevandring

2

2

6

3-5

Påskevandring

1

2

6

4-4

4 årsbok

2

6

6

4-4

Invitere til barnegospel

1

1

1

5-5

Kirkerotteteater

1

2

2

6-6

Invitere til stalloftklubben

1

2

2

6-6

Utdeling av 6 årsbok/skolestart

1

3

3

8

Tårnagenter

1

6

6

9-9

Hellige trekongersfest

1

2

2

10-11 Invitere til soul children øvelse

2

4

8

10-11 Invitere til vepsebolet

2

4

8

11-11 Lysvåken

1

14

14

1313

Invitasjon til KRIK

1

2

2

1318

Hurra Aften

1

3

18

1414

Invitere neste års konfirmant kull til ungmesse

1

2

2

1417

Skiweekend

1

10

40

15

Konfirmanter

23

67

67

1616

Invitere fjorårskonfirmanter til ungdomsgudstjeneste

1

1

1

1616

Konfirmant reunion

1

2

2

1616

Medarbeidertrening/resirkulerte konfirmanter

5

20

20

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

Totalt antall per årskull: 47

Totalt antall timer summert: 80
Alder Navn på tiltaket

Omfang i samvær Omfang i timer Samlet for målgrupper

2-3

Pysjsamling

1

2

4

5-6

Kirkerotte kino

2

3

6

6-9

Samling i SFO tid

1

2

8

7-8

Aktivitets dag på en planleggingsdag

1

9

18

10-10 Amigos-leir

1

15

15

12-13 Kick Off-dag

1

7

14

16-18 Filmkveld

1

3

9

18-18 Hybelkurs/myndighetskurs

1

6

6
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Dåpssamtale og dåpsgudstjeneste

Skiptvet

Tiltakstype
Dåpssamtale

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3

Aldersgruppe
0

Ansvarlig
Sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Informere om dåp og trosopplæringstilbudet. Reflektere sammen med foreldrene.

Kommentarer
Vi ønsker å utarbeide egen trosopplæringsbrosyre for Skiptvet menighet som vi kan dele ut. Gi info om
trosopplæringsmateriell. Det gis informasjon om fredagssamling, babysang og andre trosopplæringstiltak og
sprell levende gudstjenester.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
La foreldrene fortelle om tilknytning til kirken og sin tro.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpsbefalingen. Dåpsliturgien. Jesus velsigner barna Markus 10:13-16. Trosbekjennelsen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be Vår Far. Delta i liturgien og salmene. Delta i dåpshandlingen. Bønn for og med barnet.

Arbeidsmåter
Dåpssamtale. Dåpsgudstjenesten. Dåpslys. Informasjonsfolder.
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Babysang

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 20
Totalt antall timer: 30
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 30

Aldersgruppe
0-0

Ansvarlig
Hovedansvarlig: Kantor. Medansvarlig: menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygge nettverk, motivere til trosopplæring i hjemmet gjennom å lære noen kristne barnesanger, bordvers og
bønn.

Kommentarer
Brosjyrer ligger tilgjengelig på åpen lekestasjon og helsestasjon. Helsesøster informerer om tiltaket og legger
brosjyre i mappe som deles ut ved hjemmebesøk. Ellers ligger opplysninger på vår hjemmeside, kommunens
kalender og det reklameres for babysang på facebook siden til Skiptvet menighet og Menighetspedagog
Skiptvet, samt i menighetsbladet. Oppdateres før hvert semester. En gang i semesteret vil vi ha babysang på
Solia (bo og service senter) og synge for de eldre der.
Vi deler også ut brosjyrer på åpent lekested og har hengt opp plakat der.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gjennom ord og sang gi trygghet til å praktisere kristen tro i hjemmet og i kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kveldsbønn
Det dobbelte kjærlighetsbudet.Matt 22:37-40
Skaperverket 1. mos kap 1
Vi synger blant annet 3 sanger fra salmekanon:
1)Hvem har skapt alle blomstene 781
2)Kjære Gud jeg har det godt 773
3)Jeg folder mine hender små 731
se ellers vedlagte sangark.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, sang, bordvers, leke sammen. Fellesskap. Mulighet for foreldre å samtale om livet som foreldre.
Oppmuntre til dåp.

Arbeidsmåter
Sang, lek, samtale, svare på spørsmål om dåp, måltidsfellesskap. Utdeling av barnemusikk cd (hvis økonomi
tillater, Gynge lite gran cd koster 199,- uten rabatt.) Gi info om videre trosopplæring, spesielt småbarnssang.
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Utdeling av trosopplæringsbrosjyrer. Mulighet for å tenne lys.
Vedlegg:
Babysang brosyre Skiptvet tidløs.pptx
(/Files?fileID=ad802897-e7fd-4496-9581-a6c9205be3e3)
BABYSANG INNSTRUKS.docx
(/Files?fileID=1c9a84da-eafc-4e1d-8481-6f8988f13132)
BABYSANG plakat.docx
(/Files?fileID=68509040-f180-40b9-9363-956070fed7c2)
Babysang Skiptvet (2).docx
(/Files?fileID=70b42b8e-f222-4c90-9f40-3795bc092ca1)
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Invitasjon til dåp

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 0
Totalt antall timer: 0
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0

Aldersgruppe
0-0

Ansvarlig
Kirkeverge

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
informere om dåp.

Kommentarer
Dette er et tiltak som ikke utgjør noe timetall i planen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Dåpsløftet om å oppdra barnet i den kristne tro.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
dåp

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
dåp

Arbeidsmåter
Vi ønsker å få laget en brosjyre om dåp som vi kan dele ut på helsestasjon, babysang, ligge i kirken, på kontoret
og elektronisk på hjemmesiden vår. Vi ønsker å utbedre nettsiden vår slik at det ligger mer informasjon om dåp
der, og på sikt få til elektronisk påmelding til dåp. Vi tror elektronisk påmelding vil gjøre det lettere og mer
tilgjengelig å planlegge dåp. Vi ønsker også en gang i året å ha en artikkel i menighetsbladet som omhandler
dåp. Vi ønsker ikke å sende brosjyre hjem til nyfødte da vi erfarer at vi ofte ikke få fanget dem opp og sendt ut
brosjyre før de selv har kontaktet oss om dåp. Vi prioriterer å bruke ressursene våre på andre tiltak vi tror har
mer effekt.
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Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og småbarnssang 1 år etter dåp
Skiptvet
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 0
Totalt antall timer: 0
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0

Aldersgruppe
1-1

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Påminnelse om dåpen

Kommentarer
ikke et tiltak som teller timer da det ikke er noen direkte kontakt bare post.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
skape tilknytning til kirken og det kristne fellesskapet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Minne foreldre om dåpsløfte om å gi barnet opplæring i den kristne tro.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Får invitasjon til å være en del av et kristent fellesskap

Arbeidsmåter
Brev, informasjon i posten.
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Småbarnssang

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 4
Totalt antall timer: 6
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 12

Aldersgruppe
1-2

Ansvarlig
kantor sammen med 2 fra menighetsrådet/annen frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Opprettholde kontakten med barn og foreldre/foresatte fra babysang, og forhåpentligvis knytte nye kontakter
også.
Lære kristne sanger

Kommentarer
En kveld på høsten og en kveld på våren skoleåret 2016-2017, så trapper vi opp til 2 ganger i semesteret fra
skoleåret 2017-2018.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
bygge nettverk og fellesskap mellom familier som hører menigheten til og til menighetens arbeidere (både
ansatte og frivillige)
la hvert barn oppleve seg sett og satt pris på

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
bordvers
kveldsbønn
bibelfortelling knyttet til sangene, blant annet fortelle om Jesus som stiller stormen i forbindelse med at vi
synger den sangen. (1 x i året) Mark 4:35-41
Jesus metter 5000 mark 6:33-43

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
synge kristne sanger
måltidsfellesskap
invitere til sprell levende hvor småbarnssang barna synger for menigheten.

Arbeidsmåter
En 1,5 timers kveldssamling i halvåret + påfølgende sprell levende gudstjeneste.
Vi starter samlingen med middag så det ikke blir stress å rekke hjem til middag før samling i kirken.
Lekestund for barna mens de voksen kan prate litt sammen over kaffe/te kopp
Vi synger kristne sanger sammen
Vi er i skrivende stund litt usikker på hvilket tidspunkt som er best. Noen mødre foretrekker lørdag formiddag,
mens av hensyn til ansatte kan en ukekveld kanskje være bedre. Dette må vi finne ut av raskt da vi starter opp
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høsten 2016.
Vedlegg:
Småbarnssang invitasjon.docx
(/Files?fileID=233cacfb-f23e-4dc5-a7d2-84efe66dea8b)
Småbarnssang.docx
(/Files?fileID=95a7d26a-5ecf-45c9-9808-89fba2ff793c)
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Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og småbarnssang 2 år etter dåp
Skiptvet
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 0
Totalt antall timer: 0
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0

Aldersgruppe
2-2

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Påminnelse om dåpen

Kommentarer
ikke et tiltak som teller timer da det ikke er noen direkte kontakt bare post.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
skape tilknytning til kirken og det kristne fellesskapet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Minne foreldre om dåpsløfte om å gi barnet opplæring i den kristne tro.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Får invitasjon til å være en del av et kristent fellesskap

Arbeidsmåter
Brev, informasjon i posten.
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Krøllekveld

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4

Aldersgruppe
2-3

Ansvarlig
menighetspedagog sammen med 2 fra menighetsrådet

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gjøre barn og voksne kjent med historien og den bortkomne sau og Guds kjærlighet til oss. Gi dem en positiv
og spennende opplevelse av kirken. Ved å få med seg boken hjem kan historien repeteres slik at alle lærer den
godt.

Kommentarer
gjennomføres annethvert år på høsten siden 2 årskull er invitert. Det året det ikke er krøllekveld er det
pysjsamling istedenfor med samme målgruppe. Oppstart høsten 2017

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
formidle til barn og foreldre/foresatte at alle har uendelig verdi. Gud elsker hver og en, og vil lete etter de som
går seg vill.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Den bortkomne sauen. Lukas 15:1-7

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
synge
høre og se bibelfortelling
tenne lys
bordvers
kveldsbønn

Arbeidsmåter
samling i kirken.
(hvis penger: utdeling av sauen krølle til alle som kommer) + dele ut bok "lille sau som går seg vill" kr 68,- pr stk
. Fordelen ved å dele ut sauen er at barna vil ha noe som minner dem på det de har vært med på i kirken.
sangstund
fortelling med bilder i bakgrunnen
lete etter sauen i kirkerommet
Samling rundt lysgloben
Spise kveldsmat sammen slik at tiltaket oppleves positivt for foreldre i en stresset hverdag.
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Dåpshilsen, invitasjon til fredagssamling og småbarnssang 3 år etter dåp
Skiptvet
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 0
Totalt antall timer: 0
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0

Aldersgruppe
3-3

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Påminnelse om dåpen

Kommentarer
ikke et tiltak som teller timer da det ikke er noen direkte kontakt bare post.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
skape tilknytning til kirken og det kristne fellesskapet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Minne foreldre om dåpsløfte om å gi barnet opplæring i den kristne tro.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Får invitasjon til å være en del av et kristent fellesskap

Arbeidsmåter
Brev, informasjon i posten.
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Invitere til juletrefest

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
3-3

Ansvarlig
menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Rekruttere til kontinuerlig arbeid
ufarliggjøre å komme til Misjonshuset hvor det meste av kontinuerlig arbeid skjer.

Kommentarer
oppstart desember 2017

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fellesskap
Lek
Tilhørighet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Julefortellingen, Luk 2, 1-20
Juletre

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
sang og musikk

Arbeidsmåter
andakt
kristne sanger
juletregang
måltidsfellesskap
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Julevandring

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
3-5

Ansvarlig
Sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gjøre barna kjent med julefortellingen.

Kommentarer
Julevandring er et samarbeid med barnehagene. Vi inviterer de barna som ikke går i barnehage om å få være
med i kirken når barnehagen kommer på besøk.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
elsket av Gud. Gud kom til deg. Han ga avkall på himlens herlighet fordi han elsket oss.
Få trygghet til kirkerommet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
juleevangeliet Luk 2:1-20 og Matt kap 2

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge
be
høre og være med på dramtiseringen av juleevangeliet.

Arbeidsmåter
Barna får være med i dramatisering av julefortellingen.
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Påskevandring

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
3-5

Ansvarlig
Sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gjøre barna kjent med påskefortellingen

Kommentarer
Påskevandring er et samarbeid med barnehagene. Vi inviterer de barna som ikke går i barnehage om å få være
med i kirken når barnehagen kommer på besøk.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
elsket av Gud. Gud kom til deg, og døde for deg. Men han sto opp igjen og lever!! og er vår venn!
Få trygghet til kirkerommet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
påskeevangeliet. Matt 26:1-28:20

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge
be
høre og være med på dramtiseringen av påskeevangeliet.

Arbeidsmåter
Barna får være med i dramatisering av påskefortellingen.
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4 årsbok

Skiptvet

Tiltakstype
4 - årsbok

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 6
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
4-4

Ansvarlig
Menighetsarbeider er hovedansvarlig, sokneprest medansvarlig

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal oppleve kirken som et spennende hus og forstå at Jesus er vår venn.

Kommentarer
Invitasjon i posten sammen med en Cd. Samling en ettermiddag i uka i forkant av en gudstjeneste med utdeling
av 4 årsbok. Inviterer til barnegospel i samme invitasjon. De som ikke kan komme i kirken, kan hente bok på en
barnegosepel øvelse/eller få levert den hjem av en frivillig.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Refleksjon over vennskap og hva det vil si å være en venn.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus er den gode hyrde, og Jesus er min venn.
Mark 10:13-14 Jesus og Barna
John 6:1-15 Jesus metter 5000
Matt 14:22-34 Jesus stiller stormen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be fadervår. Delta i liturgi og lære salmene. Lære en bibelfortelling.

Arbeidsmåter
Fortelling, skattejakt, verksted, bønn, sang. Gudstjeneste hvor barna sitter sammen foran i kirken.
Vedlegg:
Opplegg torsdag 2015.docx
(/Files?fileID=e07ebc7c-4c3c-4995-98d2-81ec8219685a)
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Invitere til barnegospel

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
4-4

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
La barne før høre om Jesus gjennom sang og andakt. Rekruttere til barnegospel.

Kommentarer
Dette har vi gjort i flere år allerede.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
erfare gleden ved å synge sammen og lære om Gud.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Guds rike er som et sennepsfrø. Mark 4: 30-34.
Jesus går på vannet. Mark 10:13-16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
sang "som et bitte, bitte, bitte lite før"

Arbeidsmåter
innbydelse. Kor øvelse.
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Kirkerotteteater

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
5-5

Ansvarlig
Østre prosti og Skiptvet menighet er sammen om dette tiltaket. Ansvaret går på rundgang. I Skiptvet menighet
er det menighetspedagog som er hovedansvarlig

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
lære mer om kristen tro.

Kommentarer
innholdet vil variere litt fra år til år da teaterstykkene endres. Skiptvet blir med fra våren 2017.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Viser at Jesus er en venn

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelfortellinger

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
synge sammen med rottene

Arbeidsmåter
Vi sender ut invitasjon til teaterforestilling. Vi deler ut kino godteri ved utgangen (rottebæsj). Barna får med seg
brosyre om kirkerottene og info om kirkerottene.no som har spill og sanger og annet å se på.
Vedlegg:
kirkerotte invitasjon postkort.docx
(/Files?fileID=18ebc83b-6a76-4860-bd68-7653af31261e)
kirkerotte plakat.pdf
(/Files?fileID=099382b5-01bf-47b0-88d9-525c273a5699)
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Invitere til stalloftklubben

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
6-6

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
rekruttere til Stalloftklubben og knytte kontinuerlig tiltak tettere sammen med breddetiltakene.

Kommentarer
Når det er invitert til Stalloftklubben og menighetspedagog/prest eller en annen andaktsansvarlig er på besøk
skal tema være Josef.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Mestre å skape noe med hendene.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Josef. Historien om Josef formidles over flere andakter. 1. Mos, 37, 39-50.
Josef og brødrene hans. (drømmeren)
Josef hos Potifar 1. mos 39
Josef tyder faraos drømmer.
Josef tilgir sine brødre.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Andakt med ulikt innhold.
Ber Fadervår til avslutning

Arbeidsmåter
invitasjon og klubbkveld.
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Utdeling av 6 årsbok/skolestart

Skiptvet

Tiltakstype
Et tiltak for 6-åringer

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3

Aldersgruppe
6-6

Ansvarlig
Sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppmuntre og tilrettelegge for at 6 åringer selv på sikt skal kunne lese i en kristen barnebok/barnebibel.

Kommentarer
deles ut på våren før skolestart i på en sommergudstjeneste som etterfølges av sosialt samvær med grilling,
vafler, lek. Invitere til en klatreklubb kveld på en onsdag i forkant av bokutdeling. Der kan representanter for
kirken være og prate litt med foreldre og barn.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bibelen et veikart for livet og kirkeåret.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
3 ulike tekster rulerer:
1: Mark 10:17-27 Kamelen og nåløyet
2: 1. Sam 18:1-17 David vant over 10 000, Saul over 1000
3: 1. Mos 1:1-3 Skapelsen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
feire gudstjeneste med sang, bønn og fortelling
lese i bibelen

Arbeidsmåter
Utdeling av min kirkebok 6 under gudstjenesten.
Vedlegg:
Invitasjon til utdeling av 6 årsbok.docx
(/Files?fileID=51d1a425-bcd7-40d9-b819-880183c18eb1)
Postkort adr mal.docx
(/Files?fileID=2ecf7474-872e-4c53-9f1a-9fcda009166f)
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Tårnagenter

Skiptvet

Tiltakstype
Tårnagenthelg

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 6
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
8

Ansvarlig
Menighetsarbeider er hovedansvarlig, sokneprest medansvarlig

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal bli mer nysgjerrig på kirken sin, bli kjent og trygg. Lære om kirkens symboler

Kommentarer
Samling med familien på ettermiddagen. Vi har ikke tårnagent helg, men samling etter gudstjenesten på
søndagen. Vi inviterer på våren, så det vil si at vi inviterer de som går i 2. klasse og blir 8 i løpet av året.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Være en del av et fellesskap. Kjenne tilhørigheten til kirken som Guds barn.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Hva skjer i dåpen, Matt 10:46-52, og. Matt 7:7 og Jer 31:3 a.
Innhold rulerer hvert 3. år:
John 10;11-15 Jesus den gode hyrde
John 14;6-11 Jesus er veien
Matt 13:44-45 Guds rike er som en skatt eller perle

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Delta i gudstjenesten, synge salmer, be, Vår Far.

Arbeidsmåter
Vi inviterer til gudstjeneste og har opplegg for tårnagentene etter gudstjenesten. Nytt fra 2017 blir at vi har et
opplegg om kirkegården etter gudstjenesten. Se vedlegg.
Vedlegg:
Program TÅRNAGENTER.docx
(/Files?fileID=e7ff75e9-9a0d-4c73-8040-6b798241da1b)
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Hellige trekongersfest

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
9-9

Ansvarlig
Sokneprest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Få barn til å komme på en sprell levende gudstjeneste hvor de opplever det fint å komme til kirken.

Kommentarer
Sokneprest skal utarbeide vedlegg. Tiltaket er under utarbeidelse, men vi hadde hellig tre kongers fest i år som
var vellykket, men hvor vi ikke hadde sendt ut innbydelse til noe årskull.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få barna til å føle at de er delaktige i gudstjenesten ved at de får papp kroner hjem i posten og har på seg dem i
kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
visemennene. Matt kap 2

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
delta på gudstjeneste
salmer
bønn

Arbeidsmåter
Eventuelt invitere barna til å komme 10:30 for å forberede dem på gudstjenesten hvis de skal delta. Feks gå inn
i prosesjon.
gjennomføres hver 1. eller 2. søndag i januar. Oppstart 2017
Kirkekaffe etter gudstjenesten
Vedlegg:
FLYER til 9. åringene.docx
(/Files?fileID=2acafa1b-b9f6-42aa-a419-953c89ee7059)
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Invitere til soul children øvelse

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 4
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
10-11

Ansvarlig
Menighetsarbeider

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli bedre kjent med Jesus. Rekruttere til soul children. Styrke samarbeid mellom Lysvåken/kirken og Soul
children. Se ellers mål for soul children.

Kommentarer
tema for andakt er valgt ut med tanke på at soul children er et kor. Da passer det å ha andakt om ulike salmer fra
salmenes bok, men også om hvordan det synges i himmelen. "Hellig, hellig, hellig" (jes 6). Det er 3 ulike
andakter da soul children består av barn fra 10-18 år, slik at ikke de andre barna som ikke er spesielt inviterte
skal høre samme andakt 3 år på rad.
Vi deler ut invitasjon ved semester start på høsten (10 år) og sammen med invitasjon til Lysvåken(11) i
november. Soul Children synger på Lysvåken gudstjenesten.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
utvikle sine sangevner

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Andakt med 3 ulike innhold:
Hva er da et menneske: Salme 8.
Herren er min hydre: Salme 23
Møte med den hellige: Jes 6:1-8.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
sang.

Arbeidsmåter
invitasjon og korøvelse
Vedlegg:
Vedlegg til trosopplæringsplanen andakt soul children.docx
(/Files?fileID=c235c325-2c78-41dc-b408-949eb9f15546)
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Invitere til vepsebolet

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 4
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
10-11

Ansvarlig
Menighetsarbeider er ansvarlig for utsending.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Styrke samarbeid mellom Vepsebolet og lysvåken/kirken

Kommentarer
Vepsebolet møtes annenhver fredag og er fra 5-8. klasse. Det er ulike aktiviteter og andakt.
Sokneprest og menighetspedagog besøker klubben annethvert år. Det er 3 ulike andakts temaer som rullerer
slik at barna ikke får samme andakt om igjen hvert år.
Invitasjon sendes ut sammen med invitasjon til Lysvåken (11 år) og ved skolestart (10 år) . Vi forsøker å få med
en leder fra Vepsebolet med på Lysvåken slik at de møter igjen noen de er blitt kjent med.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bli med i et kristent fellesskap

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
David og Goliat 1. Sam 17:1-15
Den lille bibel. John 3:16
Jesus og den rike unge mannen. Luk 18:18-30

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn

Arbeidsmåter
hobbyaktiviteter, fysisk aktiviteter som bowling, svømming osv.
VI inviterer to ganger, både ved skolestart på høsten og sammen med invitasjon til Lysvåken.
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Lysvåken

Skiptvet

Tiltakstype
LysVåken

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 14
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 14

Aldersgruppe
11-11

Ansvarlig
Menighetspedagog (sokneprest, kirketjener, kantor)

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Erfare at kirken er mitt hus, kjenne trygghet og å bli sett og hørt.

Kommentarer
Overnatting i kirken med gudstjeneste neste dag. Samarbeid med Vepsebolet ved at vi forsøker å få med
ledere derfra til å være med, samt reklamere for Vepsebolet. Soul children er også med og synger på
gudstjenesten slik at vi også får markedsført dem.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få inspirasjon til å være LYSVÅKEN ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere over hvem Jesus er for meg.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi har 3 ulike drama og bibeltekster til gudstjenesten som vi rullerer på slik at ledere, barna og de som kommer
til gudstjenesten møter ulikt innhold hvert 3. år. Innhold utover gudstjenestetekstene/drama som er likt hvert år
er: Jesus i tempelet som 12 åring (Luk 2:41-) og den gyldne regel.
Drama og gudstjeneste innhold:
1. år: Bartimeus: Mark 10:46-52
2. år Samuel i tempelet: 1 sam kap 3.
3. året: Jesus rir inn i Jerusalem. himmelens og jordens konge Matt 21:1-9
eventuelt så har også Joh 18:33-37 vært brukt. Jesus for Pilatus. Annerledes kongen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Barna får være medarbeider i gudstjenesten. Be bønner, synge, utforske og vandre.

Arbeidsmåter
Fortelling og samtale. Be bønner. Lage papirflybønner, synge sanger, ha formingsaktiviteter og leker.
Gudstjenesteverksted. Få utforske kirken, inkl kirketårnet. Skiptvet soul children synger på gudstjenesten. se
vedlegg.
Vedlegg:
12Manus_Jesus_som_12aaring_i_templet_HOERESPILL redigert.rtf
(/Files?fileID=4e78f6d1-5265-415d-b1d8-66eb765f1b29)
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Ansvarsfordeling Lysvåken.docx
(/Files?fileID=64867392-6c34-4bd8-88a4-6360c322931a)
drama.docx
(/Files?fileID=deffe455-39a9-42ff-ae7f-6b7054ca529e)
Etiketter med logo.docx
(/Files?fileID=58c8bdc2-0799-4729-a86c-a47304294f76)
Instrukser ved brann.doc
(/Files?fileID=9e962e23-85ab-4165-a0e2-21f2c5f60d07)
kort Program oversikt lysvåken 2016.docx
(/Files?fileID=c257d5ee-ceed-42ea-bb68-2b7d7d35224b)
Lysvåken Beredskapsplan 2015.doc
(/Files?fileID=a23de2b6-13e5-4764-b92b-3ffe1c03c61a)
Lysvåken inv 2015 (1).docx
(/Files?fileID=c22cdb38-b671-456b-8eef-5bba29a89756)
lysvåken plakat A3.docx
(/Files?fileID=4048315e-34df-4086-9dcb-50e8a2244f39)
lysvåken plakat A4.docx
(/Files?fileID=5b86d4e3-f8fe-409a-9da1-7180f2820bfb)
LYSVÅKEN program 2016.docx
(/Files?fileID=12b12c7a-793a-43c8-a370-4dba4a8c2805)
ny lysvåken logo.png
(/Files?fileID=fd130957-a7fe-465e-86af-6923b9e6fcee)
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Invitasjon til KRIK

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
13-13

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Rekruttere til kontinuerlig arbeid og gjøre ungdommene oppmerksom på at deres kropp er et tempel for Gud.

Kommentarer
KRIK startet opp november 2016 og er et nytt tiltak som menighetspedagog skal følge opp tett og utvikle
samarbeid med.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Glede over å bruke kroppen uten at det er prestasjonsidrett.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Andakt med ulikt innhold:
Kroppen vår er et tempel for Gud. 1 kor 6: 12-20
Løp så du vinner seierskransen. 1 kor 9:24-27
Gled dere! fil 4:4-8
Fred med Gud, rettferdiggjort ved tro Rom 5:1-11
Av nåde er dere frelst Ef 2:1-10

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
bønn
samtale med ledere

Arbeidsmåter
Sende ut invitasjon til 13 åringene. KRIK målgruppen er 13.25 år.
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Hurra Aften

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 18

Aldersgruppe
13-18

Ansvarlig
Menighetspedagog sammen med frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi ungdommene i Skiptvet en rusfri 17. mai feiring med kristent innhold

Kommentarer
Skiptvet menighet arrangerer og er økonomisk ansvarlig og ordner med mye av det praktiske. Frivillige har
ansvar for gjennomføringen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fest uten rus

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Det norske flagg har et kors i midten som sier noe om vår kultur og historie som et kristent land.
I kor 10:23-33. Samvittighet og frihet.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Andakt
Synger ja vi elsker.

Arbeidsmåter
Fest med andakt, leker, grilling.
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Invitere neste års konfirmant kull til ungmesse

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
14-14

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
La 8. klassingene få se at kirken er relevant for dem og la dem se litt av hva konfirmanttiden vil inneholde.

Kommentarer
Konfirmantene lager invitasjonen som sendes ut/leveres ut på skolen. Dette gjøres på første ungmesse øvelse.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få inspirasjon til å bli konfirmant og utforske hva kristen tro betyr for meg.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Feire gudstjeneste på en litt annerledes måte enn både vanlig høymesse og sprell levende gudstjenestene er.
Lære gamle og nye sanger i moderne språkdrakt. Se bibelske sannheter dramatisert.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be
Synge

Arbeidsmåter
utdeling av invitasjon
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Skiweekend

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40

Aldersgruppe
14-17

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve sosialt og åndelig fellesskap samt lære mer om kristen tro.

Kommentarer
Mange er med 4 -5 år på rad. Selv om målgruppen i planen er 14-17, så får 18-19 åringer være med. Det må
være et nytt opplegg og tema for hvert år slik at det er 4-5 ulike tema som rulerer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Være en del av et fellesskap, inspirere til å bidra for fellesskapet. 4 ulike tema slik at det er et nytt opplegg hvert
år for deltagerne. Felles innhold er relasjon til Jesus og hva det vil si for mitt liv. se vedlegg.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
synge kristne sanger/lovsang.
tema samlinger fredag og lørdag kveld med følgende innhold:
år 1: Fellesskap, De kristne utgjør Jesu kropp på jord. 1. kor 12:14-31se vedlegg fellesskap.
år 2: Elsket alltid: Gud elsker oss, på tross av synd. se Loved temasamling 2+ elsket alltid vedlegg.
år 3: Gud vår far. Den bortkomne sønn. Luk 15:11-32
år 4: Hvem er Gud: Skapt i Guds bilde, hva betyr det? identitet. Gud som skaper. 1 mos 1-3. salme 139.
år 5: Hvem er Jesus? Jes 52:13-53:5 (Såret for våre overtredelser)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be bordvers. Be for reisen/weekend, for samlingen, for bønneemner.

Arbeidsmåter
Alpintur til Ål. Fellesskap på bussturen. se ellers vedlegg.
Vedlegg:
Andakt, Sjøstjernen.docx
(/Files?fileID=0aad8d66-378d-4178-8490-3093a20aedeb)
Beredskapsplan.docx
(/Files?fileID=6873f3c9-989e-427d-91dc-f6b0a1062d3f)
brev til deltagerne skiweekend 2016.docx
(/Files?fileID=03316312-3448-4e53-95bb-dfd3048c9ddf)
Fellesskap.docx
(/Files?fileID=dedfdc9d-dfca-45f0-9d11-a400433df742)
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Innkjøp 2016.docx
(/Files?fileID=be76e492-fd4c-4581-9bd0-ff40a8352795)
Oversikt over hvem vi søker om økonomisk støtte til i forbindelse med skiweekend.docx
(/Files?fileID=e97f6303-64d8-4e06-a457-91aed2f97ddc)
Oversikt over søknader om støtte til skiweekend 2016.docx
(/Files?fileID=6e96c1ea-c5b6-4ce1-a042-fd75dbaef874)
Plakat.docx
(/Files?fileID=795f7368-13b9-4f9b-9b0b-2d0ef7106c5b)
Skiweekend Flyer 2016.doc
(/Files?fileID=4ba94397-e126-4bc2-8ea5-9ce285b2b3ba)
Skiweekend Tema 2 Elsket alltid.docx
(/Files?fileID=572ddc4d-2092-4391-81c1-6c6298f83c71)
spørsmål til tema 2 elsket alltid.docx
(/Files?fileID=23b14c62-aa7f-454b-bcc0-c88bd57f5d1e)
Søknad til rødekors om støtte til skiweekend.docx
(/Files?fileID=b8dffb63-eb2d-4615-87bb-83a8cecd7644)
Takkebrev.docx
(/Files?fileID=7af9f4a1-80fb-48e0-9ed1-8cee54e5d3b3)
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Konfirmanter

Skiptvet

Tiltakstype
Konfirmasjon

Omfang
Antall samlinger / samvær: 23
Totalt antall timer: 67
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 67

Aldersgruppe
15

Ansvarlig
Sokneprest og menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi en helhetlig oversikt over kristen tro og liv.

Kommentarer
Det er laget eget vedlegg som heter "konfirmant plan" som beskriver alle samlingene

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
se egen plan

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
se egen plan.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
se egen plan

Arbeidsmåter
Konfirmasjonsweekend, undervisning, produksjon av ungmesse med sang, dans og drama, deltagelse i
gudstjenester.
Vedlegg:
2.1Kontrakt for leie av Sjøglimt 2015.docx
(/Files?fileID=0f974097-0d93-4163-9778-c8616a88f8cc)
ansvarsfordeling konfirmantarbeidet.docx
(/Files?fileID=974cfcda-e8e4-4958-9b7a-b69e17b0643f)
Beredskapsplan konfirmant leir 2015.docx
(/Files?fileID=34642a1e-5a1f-4432-9580-53164c538709)
brev om konfirmantleir.docx
(/Files?fileID=032860e1-65de-4f3b-b72e-70b6d0590696)
Handleliste konfirmantleir ca 60 personer.docx
(/Files?fileID=e9653a17-aaaa-4330-89aa-0983000e9728)
HUSKELISTE leir.docx
(/Files?fileID=00886d8f-c477-4107-9c03-a26ba52dda28)
Kaker, vask og hjemkjøring.docx
(/Files?fileID=5c7e7987-110f-4a19-891f-4bdb2d89a433)
KJØRELISTE til leir.docx
(/Files?fileID=25081e7a-e33c-400c-b1c8-a4e9534bc140)
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Konfirmantplan 2016.docx
(/Files?fileID=b66f3faf-e941-46da-8670-9ab80b9e8343)
Program Konfirmantleir.docx
(/Files?fileID=84971fdb-370a-439b-bc87-f4615be98f6f)
Spørreskjema+konfirmanter+leir.docx
(/Files?fileID=18149b0f-e5f7-41d9-84a9-9c2e5c296997)
Undervisning konfirmant seminar om Hellig liv.docx
(/Files?fileID=4685cce3-2489-4a2f-9f4d-1f370f4516ca)
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Invitere fjorårskonfirmanter til ungdomsgudstjeneste

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
16-16

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Holde kontakten med de som er blitt konfirmert. La dem få en positiv opplevelse av at en gudstjeneste er
relevant for dem.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve kirken som relevant for unge.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
innhold vil variere etter søndagens tekst/ valgt tema for gudstjenesten.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
synge
be

Arbeidsmåter
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Konfirmant reunion

Skiptvet

Tiltakstype
Breddetiltak året etter konfirmasjon

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

Aldersgruppe
16-16

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Holde kontakten også med de konfirmantene som ikke er med som resirkulerte

Kommentarer
Reunion legges til rett etter skoletid. Vi viser bilder/video fra konfirmanttiden.VI forsøker å få med flere enn de
resirkulerte til å bli med til ulike oppgaver i kirken.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve at kirken er relevant for meg også etter konfirmasjon

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
fellesskap. Påminnelse om hva man lærte på leir og ungmesse.
liten andakt om Jesus er veien, sannheten og livet. Joh 14:6.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
avslutte samling med bønn.

Arbeidsmåter
samling rett etter skoletid med mat, mimring, litt alvor og lek.
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Medarbeidertrening/resirkulerte konfirmanter

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 5
Totalt antall timer: 20
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 20

Aldersgruppe
16-16

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Fortsette med å undervise konfirmantene og holde kontakten med dem. Rekruttere nye medarbeidere. Motivere
og inspirere dem til å delta i kristent barne og ungdomsarbeid.

Kommentarer
Timeantallet er vanskelig å beregne da resirkulerte konfirmanter får tilbud om å være med som medarbeidere
på alle trosopplæringstiltak for de som er yngre enn dem selv. Det største tiltaket er konfirmant leir der de vil få
eget undervisningsopplegg, og være med som hjelpeledere. I forkant av andre tiltak vil de være med på
planlegging og få veiledning på oppgavene de skal gjøre.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Personlig vekst og refleksjon om det å være en kristen og en medarbeider/ leder.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Paulus: en kropp med mange ulike funksjoner. Nådegaver 1. kor 12.
1 Timoteus 4:12 : la ingen forakte deg fordi du er ung.
Jesus som forbilde. Jesus som leder: blant annet Matt 26 Jesus vasker disiplenes føtter
Åndensfrukt Gal 5:16-26
Fil 4:4.8 Gled dere!
Nehemja som godt leder forbilde. (nehemjas bok)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, samtaler, anvendelse av bibelfortellinger til eget liv.

Arbeidsmåter
Egne samlinger med undervisning. Praksis på gudstjenester, lysvåken, tårnagenter, ungmesse og andre
trosopplæringstiltak samt kontinuerlig barna og ungdomsarbeid.

Side 50 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)

Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
Antall passive tiltak:
8

Totalt antall timer:
47

Totalt antall timer samlet for målgrupper:
80
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Pysjsamling

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4

Aldersgruppe
2-3

Ansvarlig
Menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna og foreldre/foresatte skal få komme og oppleve at i kirken kan man komme som man er. Barna (og
foreldren) skal få lære bibelfortellinger og sanger.

Kommentarer
Gjennomføres på høsten annethvert år siden to årskull inviteres. Annethvertår er det krøllekveld istedenfor
pysjsamling. Oppstart høsten 2018

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Nettverksbygging. Føle seg trygg hos Gud.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Miriam redder Moses. 2. mos 2:1-10
4. mos 6:24-26 Aronittiske velsignelsen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synger: Kjære Gud jeg har det godt og velsignelsen.
ber.

Arbeidsmåter
Fortelling formidles med bilder og ord
vi spiser kveldsmat sammen.
Alle får med seg Moses og prinsessen og andre bibelfortellinger (kr 29,-) klistremerke bok.
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Kirkerotte kino

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
5-6

Ansvarlig
Kirketjener tar alt det praktiske i samarbeid med en frivillig som kan ta ansvar for samtale med barna om filmen
etter å ha sett den.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
lære mer om tema som tas opp i den enkelte film.

Kommentarer
Det er 4 forskjellige filmer slik at man kan ha kino to ganger i året, med to årskull invitert og alltid se en ny film.
Det er også en egen ressuers dvd til en av filmene. Dette blir et lavkostnadstiltak da vi bare viser filmen og ikke
deler den ut. Oppstart våren 2018.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
vise at Jesus er en venn
vennskap
vi kan be til Gud når vi er redde. Han kan sende hjelp

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
bibelfortellinger
film 1: kirkerottene og Lea Mus: Hvor er sauen? om sauen som har gått seg vill. (Luk 15)
film 2: Julefortellingen Luk 2:1-20
film 3: Det dobbelte kjærlighetsbudet og den gyldne regel. Om å risikere sitt liv for andre.
film 4: La de små komme til meg ( Mark 10: 13-16) og Jesus metter 5000 (joh 6:1-15)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
samtale om filmen etter å ha sett den. Denne delen kan ledes av en frivillig.

Arbeidsmåter
Inviterer til kino. Her kan vi låne skolen eller herredshuset gratis hvis det fungerer bedre enn kapellet. Kirken er
ikke egnet til kino. Vi ordner med popkorn.
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Samling i SFO tid

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
6-9

Ansvarlig
Hovedansvarlig: Menighetspedagog. Medansvarlig: sokneprest, kantor, kirketjener og kirkeverge

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
lære om urettferdighet i verden og hva som er Guds gode ønske for mennesker og hvordan vi kan bidra til å
gjøre verden mer rettferdig.

Kommentarer
Dette tiltaket er under utarbeiding. Vi har ikke kontaktet SFO for samarbeid enda da vi tenker å starte tiltaket i
2020 og det er for tidlig å begynne å planlegge tiltaket utover det som er beskrevet her. Det må også utarbeides
4 ulike opplegg slik at det rullerer med samme opplegg hvert 4. år.
resursser å bruke: https://www.kirkensnodhjelp.no/om-oss/for-kirkene/ressursbank/for-barn/ferdige-opplegg/
Agent for rettferdighet IKO og kirkensnødhjelp sitt opplegg.
Ideer: samarbeid med gjenbruksbutikk, lage kunst av søppel, Natur og ungdom: leker,
lek med gullpenger: hva får kaffe bonden, låstebilsjåfør, butikk osv av priser vi betaler.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
ta vare på skaperverket. miljøkatastrofe: forurensing, genmanipulering.
klimaendring: opphoping av Co2 pga fossile brennstoff.
reflektere rundt hvordan vi lever i forhold til forbruk, forurensing, bruk av naturen.
lære om nestekjærlighet, nødhjelp og misjon. Fairtrade.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gud som skaper: 1. mos kap 1 og 2.
Den gyldne regel. Matt 7:12 og det dobbelte kjærlighetsbud Matt 22:37-40
Abraham 1. mos 12:1-5, 15:1-6, 16:1-16, 22:1-19

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Vern om skaperverket. Hva kan vi gjøre?
Synge sanger fra Å så vakkert musikalen.
Fairtrade

Arbeidsmåter
tilby SFO å komme og ha et opplegg for barna som går på SFO i SFO tiden i SFOs lokaler. SFO må ha eget
opplegg, pass av barna som ikke ønsker å delta på opplegget. Dersom mange av barna vil delta på vårt
opplegg håper vi også å kunne bruke SFO ansatte til å hjelpe til med gjennomføring. Vi ønsker å ha leker som
viser sosial urettferdighet.
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Aktivitets dag på en planleggingsdag

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 9
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 18

Aldersgruppe
7-8

Ansvarlig
Hele staben deltar. Kirkeverge har hovedansvar.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
gi barna trosopplæring samtidig som man hjelper foresatte med barnevakt.

Kommentarer
Dersom det skulle være kapasitet kan man vurdere å utvide med fra to til tre årskull, feks 6-8 åringer.
Foreldre/foresatte trenger barnevakt når SFO og skole er stengt pga planleggingsdag. Mange frivillige er på
jobb, så dette er en fin dag for staben å jobbe sammen om et trosopplæringstiltak. I tillegg til trosopplæring får
man teambuilding i staben.
her kan også pensjonister, Lions og eldre skoleelever være aktuelle medarbeidere.
Kirkelund skole har et opplegg som heter "Innsats for andre" for 8-9-10 trinn. Her kan vi prøve å få til et
samarbeid med skolen på planleggingsdagen.
ønsket oppstart 2019, f.eks 11. november.
fjorårskonfirmanter med som ledrere? bibelfortelling og sanger, formingsgrupper, gymsal, lage noe ute. feks
Jesus stiller stormen, lage båt. juleverksted? dansegruppe. hip hop og annet.
Dette tiltaket er under utarbeidelse. Vi ønsker å ta kontakt med frivillighetssentral, rødekors, helselaget for et
mulig samarbeid. Videre planlegging av tiltak settes i gang i 2018 da det er for tidlig å spørre om samarbeid 3 år
i forveien.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
oppleve gleden ved å synge, være i fysisk aktivitet, og høre en bibelhistorie og være med på å fremføre noe for
foreldre når de kommer

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Opplegg første året:
"Årsvandring" Vi har de kristne høytidene som tema og har et opplegg der barna går på ulike poster: jul, påske
og pinse og lærer om høytidene.
Ved to årskull:

Side 56 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)
Vi formidler en bibelhistorie og barna lærer en supersetning (bibelvers). Den barmhjertige samaritan Luk 10:2537
Ved 3 årskull har vi om: Den bortkomne sønn Luk 15:11-32

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bordvers
mulighet for lystenning og komme med bønneemner.

Arbeidsmåter
fysisk aktivitet
andakt
måltidsfellesskap
samarbeidsoppgaver
avslutte dagen med kino hvor kirkerotter eller en annen kristen film vises.
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Amigos-leir
Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Tomter, Heli, Hovin, Våler, Svinndal
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 15
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 15

Aldersgruppe
10-10

Ansvarlig
Trosopplæringslederne i enheten i sammarbeid med ACTA - østfold

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi en god opplevelse av å dra på leir i kirkens regi og lære om kristent misjonsarbeid.

Kommentarer
Leiren holdes fortrinnsvis i uke 42. Det er enhetsleder som har hovedansvar for gjennomføringen i samarbeid
med ACTA. Hver menighet stiller med voksenledere. I utgangspunktet minst en voksen og to ungdomsledere.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Lære om andre kulturer og sammenligne den med sin egen.
Lære om og erfare vennskap og gjestfrihet.
Delta i fellesskap med barn fra andre kommuner.
Bli kjent med evangeliet som favner alle kulturer og menneskegrupper og se at kristen tro knytter oss sammen
over hele kloden.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Lære om misjon til folkegruppene med særlig fokus på undertrykte minoriteter.
Matteus 8,1-4 "Den spedalske mannen"
Johannes 4, 4-10. 27-30 "Jesus og den samaritanske kvinnen"
Matteus 28, 18-20 "Misjonsbefalingen"
Romerne 10, 13-15 "Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?"
Apg 8, 26-40 "Filip og den Etiopiske hoffmannen"
Velsignelsen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lytte til bibelfortellinger.
Synge kristne sanger.
Bønn
Bli fortrolig med den kristne leir-fellesskapet.

Arbeidsmåter
Ett døgns leir i sammarbeid med ACTA-østfold. ACTA står for innholdet og alle praktiske løsninger. Vi stiller
med en voksenleder og et par ungdomsledere hver.
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Leiren foregår på Sjøglimt. Se vedlegg for program.
Vedlegg:
2.1 Bibellyttetid (Misjon).pdf
(/Files?fileID=de285ae0-1351-4c5e-92fb-4e895500b523)
2.2 Bibellyttetid (Jesus og de undertrykte).pdf
(/Files?fileID=785c6f50-be2f-4bae-8f04-b10b7b9d0d2d)
Forslag til program på Amigosleir (1).pdf
(/Files?fileID=c331f2df-ac7a-41bf-9728-88ff429c362e)
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Kick Off-dag
Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Tomter, Heli, Hovin, Våler, Svinndal
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 7
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 14

Aldersgruppe
12-13

Ansvarlig
Enhetsleder koordinerer arbeidet

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi barna en fin dag med gode opplevelser, nye utfordringer og et budskap om en Gud som vil dem godt.

Kommentarer
Tema/innhold: 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 etablere nye og videreutvikle eksisterende vennskap
Oppleve at hele livet hører inn under Guds omsorg

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Fader Vår/Vår far
Bibelfortellinger / bibelvers:"Herren er min hyrde" Salme 23
Velsignelsen
Salme "Lord I lift your name on high" 389,

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be Fader Vår sammen
Delta i bønnevandring
Lære salme 23 og hvor man finner salmenes bok i Bibelen
Synge kristen sang/salme

Arbeidsmåter
Felles formidlingsøkter fra scenen
Attraktive, spennende og utfordrende fysiske aktiviteter - individuelt, i par og i lag
Lek, konkurranser
"Puggelinje" som gjentas (Salme 23)
Spise grillmat sammen
Delta på utendørs bønnevandring

Side 60 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)

Side 61 av 66

Plan for Skiptvet menighet (2017)

Filmkveld Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Tomter, Heli, Hovin, Våler, Svinndal
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 3
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 9

Aldersgruppe
16-18

Ansvarlig
Undervisningspresten i Hobøl

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vekke refleksjoner rundt identitet og tro.

Kommentarer
Opplegget bygger blant annet på boken "Manus for livet".
Iverksettes 2019.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Livs- og troshistorie.
Personlig vekst.
De store spørsmålene.
Sentrale dimensjoner ved menneskelivet.
Bevisste valg.
Bevissthet rundt hva som styrer meg og mine valg, og hva som bygger min identitet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kirkens tradisjoner i lys av populærkulturen.
Kirkens lære og tradisjoner slik de kommer til uttrykk i populærkulturen.
Gud som «rettesnor».

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Å ta valg basert på kristen tenkning og etikk.
Nestekjærlighet.
Diakoni.
Etikk.
Tilgivelse.

Arbeidsmåter
Leie Askim kino for filmvisning og popcorn/snacks. Samtale i etterkant.
3 filmer rullerer, én film per år. 3 årskull inviteres hvert år.
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Hybelkurs/myndighetskurs

Skiptvet

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 6
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 6

Aldersgruppe
18-18

Ansvarlig
Sokneprest og menighetspedagog

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Forberede unge på å flytte hjemmefra og markere at de blir myndige.

Kommentarer
Her ønsker vi å få til et samarbeid med kommunen og bygdekvinnelaget.
Oppstart 2021. Dette er det siste tiltaket vi setter i gang, og det tiltaket vi dropper dersom det skulle vise seg å
ikke være kapasitet i 2021.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Lære og lage god, billig og næringsrik middag.
Oppfordre dem til å finne en menighet/kristent fellesskap der de skal flytte.
Lære om økonomi og stemmerett.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Salme 37:5 Legg din vei i Herrens hånd

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
be
synge

Arbeidsmåter
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Øvrige tiltak
Barnegospel

Skiptvet

Aldersgruppe
4-9

Ansvarlig
barnegospel styret. En del av Misjonshusets fellesforenings arbeid

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
1.

Vi har som mål å være et lavterskeltilbud til alle barn i alderen 4 år og ut 4. klasse.

2.

Vi ønsker at så mange som mulig, også de som ikke vanligvis går i kirken eller på misjonshuset skal føle

seg velkomne hos oss
3.

at barna skal få høre om Jesus gjennom sanger og andakt.

4.

at de skal oppleve gleden ved å synge å danse

Klatreklubben

Skiptvet

Aldersgruppe
5-12

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Lavterskel tilbud uten andakt.

Skiptvet motoraktivitetsklubb

Skiptvet

Aldersgruppe
5-18

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
drive med motorsport. Uten kristent innhold med unntak av at det er tilknyttet KFUK/KFUM og er med på deres
leirer en gang i året.
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Stalloftklubben

Skiptvet

Aldersgruppe
6-12

Ansvarlig
Styrert i Stalloftet. Medlem av NLM. Drevet av frivillige med støtte fra menighetskontoret

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
1.

Vi ønsker å kunne bringe budskapet om Jesus ut til barn og unge i alderen 6-12 år.

2.

Tilby alternativ aktivitet til barn som ikke ønsker å drive med idrett og tilsvarende fysisk aktivitet.

3.

Et lavbudsjett aktivitets tilbud til barnefamilier som ikke ønsker eller har mulighet til andre mer kostbare

aktiviteter.
Aktivitetsbasert forening. Samlinger annenhver uke, i praksis ca 12 i året. Innhenter stort sett eksterne
andaktsholdere. Mange kirkefremmede barn som kommer.

Vepsebolet

Skiptvet

Aldersgruppe
10-13

Ansvarlig
Styret i Vepsebolet

Mål - Hva er formålet med tiltaket?

Søndagsringen

Skiptvet

Aldersgruppe
10-14

Ansvarlig
Frivillig

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ungene skal bli kjent med Bibelen.
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Skiptvet Soul Children

Skiptvet

Aldersgruppe
10-18

Ansvarlig
Styret i Skiptvet Soul Children

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg
igjen i.
Vedlegg:
logo.docx
(/Files?fileID=02aa6231-6ffb-4bed-a991-e41813c9a68d)
SOUL CHILDREN flyer 2017 4.kl (1).doc
(/Files?fileID=773acb21-801d-4cde-9388-0483a66c56a8)
Årsmelding+2014.doc
(/Files?fileID=2e95b79b-02e1-4339-932b-b082a0482140)
ÅrsmeldingSSC2015 (002).doc
(/Files?fileID=15a65217-114c-4802-b6b2-e684ae4ac16b)

KRIK

Skiptvet

Aldersgruppe
13-18

Ansvarlig
startet opp nov 2016 så dette er et arbeid i etableringsfasen

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Være et fellesskap som er med på å styrke og opprettholde den kristne tro, og i kombinasjon med lek og idrett
skape et godt miljø for ungdommene.
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