Plan for Sørum menighet (2016)

TROSOPPLÆRING I SØRUM MENIGHET
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i Matt. 28,
18-20. Menighetene i Sørum (Blaker, Frogner og Sørum) ønsker å ta misjonsbefalingen på alvor, og har derfor
som hovedmål å gjøre befalingens tre «bud»: døpe, disippelgjøre og lære.
For hvert barn som døpes inn i en av menighetene i Sørum, får menigheten også et ansvar for å sørge for at den
døpte får tilstrekkelig støtte og undervisning til å bli kjent med den treenige Gud, tro på han og følge Jesus.
Hovedkriteriet for å måle hvorvidt menighetenes felles trosopplæringsplan når målet, er om de døpte lever som
Jesu «lærlinger» når de som attenåringer har deltatt i trosopplæringsopplegget vårt.
Alle døpte skal få et relevant tilbud i forhold til alder og funksjonsevne, slik at de kan bli hos Kristus når de vokser
opp, likesom de i dåpen ble forenet med han.

Grunnlag og særpreg
Sørum kommune er en av de hurtigste voksende kommuner i landet. Kommunen er preget av å være en
jordbruksbygd med en god del næringsvirksomhet knyttet til vannkraft. Kommunesentret ligger i Sørumsand.
Kommunene har 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler, utover videregående skole. I alt er det ca. 1600 elever
fordelt på de seks barneskolene og ca. 600 elever på de to ungdomsskolene i kommunen. Elevtallet er økende,
da kommunen er preget av innflyttere med barn i skolealder, derfor beregnes antallet elever å øke de kommende
årene. Kommunen består av tre bygder: Blaker, Sørum og Frogner. Sørum fellesråd har 3 menigheter,
henholdsvis Sørum, Blaker og Frogner menigheter.
Sørum har to barneskoler og en ungdomsskole. På ungdomsskolen går, i tillegg til elever fra de to barneskolene i
Sørum, også elever fra barneskolene på Blaker da det ikke er egen ungdomsskole der.
Bygden har et tydelig sentrum som ligger på Sørumsand. Her er blant annet rådhuset, legevakten og
barneverntjenesten plassert. I tillegg er det et butikksenter her, treningsstudio, kulturhus og bygdekino.
De fleste fritidstilbudene til barn og unge er etablert på Sørumsand, her finner både idrettslag, teatergrupper og
andre kulturtilbud.
Sørum menighet samarbeider godt med Sørumsand Misjonshus, som eies av Sørumsand Frie Misjonsforening.
Normisjon er godt etablert på misjonshuset og både barnegospel og Sørum Soul Children drives av frivillige
medarbeidere med tilknytning til menigheten og Normisjon. KFUK-KFUM Speider er også aktive på Misjonshuset
og mye av menighetens kontinuerlige trosopplæringsarbeid har base her.
Sørum menighet har et svært godt samarbeid med skolene. Hvert skoletrinn har årlige besøk av prest, diakon,
kirkemusiker og/ eller trosopplærer.

Organisering, rammer og ansvar
Menighetene i Sørum har tett samarbeid med flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Sterkest står nok
Acta, Søndagsskoleforbundet og NLM-ung. Mye av arbeidet som drives i regi av disse organisasjonene foregår
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på misjonshusene våre. Menighetene i Sørum ønsker å verdsette og oppmuntre det arbeidet som allerede drives
ved å informere åpent om planene for nytt arbeid, nå bredere ut og rekruttere til det kontinuerlige arbeidet. Vi vil
ta vare på arbeidet som allerede drives. Vi håper at vi gjennom arbeidet også kan rekruttere nye frivillige
medarbeidere til menighetene våre.
For å kunne tilby trosopplæring på det nivået vi ønsker, er vi avhengige av tett samarbeid med ulønnede
medarbeidere (frivillige). I Sørum ønsker vi å satse på medarbeiderne våre, noe som blant annet innebærer at vi
har et forholdsvis omfattende ledertreningskurs for ungdom.
Gudstjenestene skal ideelt sett være et nav og et samlingspunkt for alle andre aktiviteter i menighetene,
trosopplæringen inkludert. Vi erkjenner at gudstjenestene ikke fungerer slik i dag. Vi ønsker at de som kommer på
gudstjeneste for å døpe sine barn eller fordi de er spesielt interessert skal oppleve gudstjenesten som relevant
for deres liv. Vi ønsker å se på hvilke muligheter vi har til samspill mellom trosopplæringsreformen og
gudstjenestereformen, slik at gudstjenesten kan bli et lærende fellesskap for alle som deltar. Her må vi arbeide
med både planlegging, metoder og tilrettelegging.
Vi ønsker å organisere trosopplæringen som et samarbeid med foreldre og resten av storfamilien. Dette
samarbeidet forstår vi både som at vi må informere foreldrene godt om hva som skjer på de ulike
arrangementene, men også at vi ønsker å bidra til og støtte foreldre, besteforeldre og andre rundt barna til å
formidle kristen tro selv. Dette kan gjøres ved hjelp av bøker, cd-er, men også ved å arrangere temasamlinger
som støtte til foreldrenes oppgaver med å oppdra de døpte barna i «den kristne forsakelse og tro».
Situasjonen vår, i likhet med mange andre bygder i Norge, er at mange (ca. 60-70 %) er døpt, men relativt få
deltar jevnlig på gudstjenester eller alderstilpassede trosopplæringstiltak. De kontinuerlige tiltakene som finnes
oppleves av en eller annen grunn ikke som verdifulle nok til at det store flertallet av døpte møter jevnlig opp der,
selv om de er døpt og medlemmer av kirken. Vi mener at en konstruktiv måte å møte denne situasjonen på er å
arrangere forskjellige årsdager for forskjellige aldersgrupper, ved hjelp av invitasjoner i posten ut fra
medlemsregisteret, samtidig som vi bruker disse årsdagene som en måte å rekruttere til de kontinuerlige
arrangementene.
RAMMER:
Trosopplæringsbudsjettet er forholdsvis stramt. Derfor må vi satse bredt og systematisk på ulønnet, frivillig
tjeneste og legge til rette for at medarbeiderne får bruke sine evner og anlegg.
ANSVARSFORHOLD:
Trosopplærer/ kateket: Trosopplærer/ kateket har hovedansvar for trosopplæringsplanen, både i forhold til
gjennomføring av plan, iverksetting og evaluering av planen. Trosopplærer/ kateket har det faglige ansvaret for
planen. Trosopplærer/ kateket er også selv med i driften av noen av tiltakene, særlig gjelder dette de "store"
breddetiltakene som Kirekino, "Vi venter på jul", påskevandring, Tårnagenter, Lys Våken, , Kode B, og
Bønnesuppe, i tillegg til babysang, knøttesang, konfirmasjon og lederkurset Loved.
Prest: Presten har ansvar for gjennomføring av dåpssamtalen og dåpen. Presten er med på tiltaket fireårsbok
(lørdag formiddag og gudstjeneste søndag) sammen med kirkemusiker og frivillige medarbeidere. Presten er
også med på tiltaket seksårsbok med to samlinger inkludert gudstjeneste. Presten deltar sammen med
trosopplærer/ kateket på tiltaket påskevandring og på tiltaket Etter Skoletid ved behov. Foruten
konfirmantundervisning deltar også presten i forberedelsene av Lys Våkengudstjenesten og er med på
gudstjenesteverkstedet lørdag ettermiddag.
Diakon: Diakonen har et særlig ansvar for å sikre det diakonale "uttrykket" i trosopplæringsarbeidet vårt, både
gjennom samtaler med trosopplærer/ kateket og ved deltagelse i noen trosopplæringstiltak, som for eksempel
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Etter Skoletid, Bønnesuppe og/ eller Kristuskransen.
Kirkemusiker: Musikalsk ansvar på "trosopplæringsgudstjenester" som 4- og 6- årsbok, Tårnagentgudstjeneste,
Lys Våkengudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste. Kirkemusikerne oppfordres til å tenke kreativt i forhold til
bruk av salmer i disse gudstjenestene. Det er videre Kirkemusiker deltar på tiltakene fire- og seksårsbok sammen
med prest og frivillig medarbeider.
Kirketjener: Ansvar for praktisk tilrettelegging ved trosopplæringstiltak i en av fellesrådets kirker, dette vil først og
fremst dreie seg om varme i kirkene og evt. måking av snø utenfor kirken.
Ungdomsarbeider: Ungdomsarbeider deltar på Lys Våken og har ansvar for dette tiltaket i samarbeid med
trosopplærer/ kateket. Ungdomsarbeider har også ansvar for og deltar på lederkurset Loved sammen med
trosopplærer/ kateket. Ungdomsarbeideren har det musikalske ansvaret både på Lys Våken og lederkurset.
Ungdomsarbeideren er også med konfirmantarbeidet, og bærer et særlig ansvar i forhold til det musikalske
uttrykket på konfirmantleirene våre.
Sekretær: Koordinerende ansvar i forhold til dåp og dåpssamtaler. Ansvar for utsending av invitasjoner og
materiell til aktuelle målgrupper. Invitasjonene og materiellet forberedes av trosopplærer/ kateket. Anvsar for
innkjøp av mat til tiltakene hvor det serveres mat, først og fremst gjelder dette Etter Skoletid og
konfirmantundervisning. Sekretær deltar også på Etter Skoletid.
For alle tiltakene gjelder det at det enkelte tiltaks hovedleder har ansvar for tiltaket som helhet, det si planlegging
av tiltak, gjennomføring og evaluering. Trosopplærer/ kateket er sparringspartner der det er naturlig.
Lønnede medarbeidere bærer et stort ansvar for trosopplæringsarbeidet. Men ulønnede medarbeidere må også
få stor frihet til å tjene innenfor trosopplæringen. Stab og menighetsråd skal etterstrebe å oppmuntre og utruste i
større grad enn å styre

Sentrale dimensjoner
Samvirke med hjemmet og familien
Vi ønsker å drive utviklingsarbeid og gjennomføring sammen med hjemmet og familien. Vi ønsker å tilby en
virkelighetsnær og etterspurt trosopplæring, med basis i Den norske kirkes lære.

Barn og unges medvirkning
Tiltakene våre skal være tilpasset barn og unges ønsker og behov med utgangspunkt i kirkens oppdrag. Over tid
kan det bety stadig nye måter å jobbe på.

Inkludering og tilrettelegging
Alle trosopplæringstiltak i Sørum prestegjeld skal være åpne og tilgjengelige for alle, uansett funksjonsnivå. Det
er menighetenes ansvar, i samarbeid med foresatte, å tilrettelegge slik at dette er mulig å gjennomføre.
Det skal også legges til rette slik at alle medlemmer har økonomisk mulighet til å være med på våre
trosopplæringstiltak

Gudstjeneste
Gudstjenesten er trosopplæring i seg selv og flere konkrete tiltak i planen vil være en del av den. Årshjul for den
lokale grunnordning i gudstjenestefeiringen bør samkjøres med trosopplæringsplanen.
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Diakoni
Diakoni er en sentral del av trosopplæringen. Vi vil gjennom trosopplæringen bygge gode og inkluderende
fellesskap med plass til hele mennesket. Kirkens trosopplæring skal bidra til at barn og unge og deres familier blir
sett og får hjelp når livet er vanskelig, både ved å bygge gode relasjoner i det daglige og ved å informere om
muligheten for samtaler med diakon eller prest.
Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet er viktige temaer i menighetens trosopplæringsarbeid. Dette
kommer blant annet til uttrykk gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Dette er temaer vi ønsker at menigheten
skal være seg bevisst i all sin trosopplæringsaktivitet.

Misjon
Vi ønsker å være med og støtte menighetenes misjonsprosjekter, særlig rettet mot forfulgte kristne.

Musikk og kultur
Barn og unge skal få møte ulike kulturuttrykk i trosopplæringen som mottakere, deltakere og formidlere. I
prestegjeldet har vi flere kor, konfirmantband og forsangergrupper som deltar i gudstjenester og annet arbeid.
Vi har to kantorer i til sammen 140 % stilling og ungdomsarbeider med vekt på musikk i 70% stilling som på hver
sine måter bidrar i trosopplæringsarbeidet.

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Sørum prestegjeld har et godt samarbeid med flere barne- og ungdomsorganisasjoner, særlig gjelder dette
Normisjon (Acta), Misjonssambandet (NMS-ung), KFUK-KFUM-speiderne og Søndagsskoleforbundet. Mye av det
kontinuerlige arbeidet som drives av frivillige i menighetene våre, er knyttet opp til disse organisasjonene. Vi
ønsker ikke å konkurrere mot det allerede eksisterende arbeidet, men heller styrke og komplementere det.
Samtidig ønsker vi å nyttiggjøre oss av organisasjonenes tilbud, som for eksempel leirer, kurs, seminarer og
lederressurser der vi har behov for det.

Frivillig medarbeiderskap
For at trosopplæringsarbeidet vårt skal nå bredden av barn og unge i alderen 0-18 år, trenger vi flere frivillige
medarbeidere. Vi vil fokusere på at ansattressurser knyttet til trosopplæringen i større grad går fra å være
«gjennomførere» til å bli «igangsettere» og «tilretteleggere» for frivillige medarbeidere.
Vi har fokus på ledertrening for ungdom. Dette gir mange unge tilhørighet til kirken og er en stor ressurs inn i
menighetenes barne- og ungdomsarbeid.
Vi vil jobbe for å bli bedre til å både rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere, og vi ønsker å systematisere
frivillighetsarbeidet i menigheten. Vi ønsker å etablere en "frivillighetspool" med oversikt over frivillige
medarbeidere i menigheten og konkretisering av hvilke oppgaver de ønsker å delta i/ ha ansvar for. Dette ønsker
vi å kartlegge gjennom en brukerundersøkelse.
Brukerundersøkelsen utarbeides av trosopplæringsleder og diakon.
Innen skolestart 2016 håper vi å ha denne "poolen" i drift. Kartleggingsarbeidet er allerede i gang, men
systematiseres ytterligere fra høsten 2015.

Tverrfaglig samarbeid
Trosopplæringen berører alle deler av menighetens virksomhet. Det tverrfaglige arbeidet i stab og utvalg er
avgjørende for å favne bredt.
Frivillige medarbeidere er en avgjørende ressurs i trosopplæringen og vi ønsker at fagutvalgene legger til rette for
at hver enkelt kan bidra med sin faglighet og kompetanse i menighetens arbeid.
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Fellesrådets trosopplæringsutvalg har jevnlige møter og arbeider med implementering av trosopplæringsplanen.
Utvalget består av to frivillige representanter fra hver menighet i tillegg til trosopplæringsleder og en prest.
Menighetsrådene velger representanter til utvalget.
Trosopplæringsutvalget har følgende mandat:
Trosopplæringsutvalget skal legge til rette for menighetens arbeid blant barn og unge med vekt på oppfølging av
trosopplæringsplanen for aldersgruppen 0-18 år i fellesrådsområdet. Herunder følger budsjettansvar og
iverksettelse av trosopplæringsplanens tilbud for barn og unge. Videre skal trosopplæringsutvalget evaluere
trosopplæringsplanen årlig og redigere den en gang pr. menighetsrådsperiode.
Trosopplæringen berører alle deler av menighetens virksomhet. Det tverrfaglige arbeidet i stab og utvalg er
avgjørende for å favne bredt.
Frivillige medarbeidere er en avgjørende ressurs i trosopplæringen og vi ønsker at fagutvalgene legger til rette for
at hver enkelt kan bidra med sin faglighet og kompetanse i menighetens arbeid.
Fellesrådets trosopplæringsutvalg har jevnlige møter og arbeider med implementering av trosopplæringsplanen.
Utvalget består av to frivillige representanter fra hver menighet i tillegg til trosopplæringsleder og en prest.
Menighetsrådene velger representanter til utvalget.
Trosopplæringsutvalget har følgende mandat:
Trosopplæringsutvalget skal legge til rette for menighetens arbeid blant barn og unge med vekt på oppfølging av
trosopplæringsplanen for aldersgruppen 0-18 år i fellesrådsområdet. Herunder følger budsjettansvar og
iverksettelse av trosopplæringsplanens tilbud for barn og unge. Videre skal trosopplæringsutvalget evaluere
trosopplæringsplanen årlig og redigere den en gang pr. menighetsrådsperiode.
Trosopplæringsleder har et koordinerende ansvar i forhold til planlegging, gjennomføring og rapportering av
tiltak."Prosjektleder" for hvert tiltak har ansvar for å rapportere tiltaket i etterkant. Alle "prosjektledere" gis derfor
tilgang til databasen hvor rapporteringen skjer.
Det settes av tid på stabsmøter både i for- og etterkant av breddetiltak som Tårnagenthelg, Lys Våken o.l. til å
samtale om dette. Øvrige trosopplæringstiltak drøftes jevnlig på strategimøter i staben og ved behov på
stabsmøter.
Østre Romerike Prosti har jevnlige trosopplæringssamlinger der trosopplærere/ kateketer/ menighetspedagoger
deltar. Formålet med disse samlingene er å møtes for å samtale om temaer som gjelder oss alle, som for
eksempel implementering av trosopplæringsplanen i det enkelte fellesråd, konfirmantarbeid, erfaringsdeling i
forhold til breddetiltak, diverse samarbeidsprosjekter o.l.
Vårt mål er tre samlinger pr. semester. Koordinering av samlingene går på omgang og velges for hvert semester.
Temaene som drøftes bestemmes i fellesskap i forkant av hvert semester. Gjennom disse samlingene ønsker vi
å stimulere til faglig utvikling og nytenkning med egne innspill og med eksterne besøk. Vi vil også holde oss
oppdaterte på kurs og fagdager og forsøke å arrangere felles reise til blant annet den årlige
trosopplæringskonferansen og andre lignende arrangementer.

Kommunikasjonsarbeid
Hvert semester er det et felles oppslag i menighetsbladet om barne- og ungdomsarbeidet i prestegjeldet. I tillegg
sender vi ut invitasjoner pr post, deler ut materiell i skoleklassene og bruker prestegjeldets hjemmeside og
menighetsblad mye.
Ved skolestart (årlig)ønsker vi også å sende ut en informasjonsbrosjyre til alle døpte barn og unge i menighetene
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våre, hvor det er god oversikt over tilbudene våre og hvor man kan finne mer informasjon. Vi håper at vi gjennom
jevnlig kontakt med medlemmene våre også vil styrke deres tilhørighet til kirken.
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Tiltak
Antall aktive tiltak: 19

Totalt antall per årskull: 316

Totalt antall timer summert: 421
Alder Navn på tiltaket

Omfang i samvær Omfang i timer Samlet for målgrupper

0

Babysang

20

40

40

0

Dåp

2

4

4

2-3

Knøttesang

15

15

30

4

Utdeling av 4-årsbok i Sørum menighet 2

6

6

5

Kirkekino

1

2

2

6

Utdeling av 6-årsbok i Sørum menighet 2

6

6

6

Vi venter på jul

1

4

4

7

Påskevandring

1

4

4

8

Tårnagenter

2

10

10

9

Skaperverket

1

4

4

10

5. klasseleir

1

16

16

10-12 Etter Skoletid

6

15

45

12

Kode B

5

20

20

12

Lys Våken

1

12

12

13

Kristuskransen

6

22

22

13

Åttendeklasseleir

1

16

16

15

Konfirmasjon

15

60

60

16

Ledertreningskurset Loved INPUT

10

30

30

12

30

90

16-18 Bønnesuppe

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

Totalt antall per årskull: 0

Totalt antall timer summert: 0
Alder

Navn på tiltaket

Omfang i samvær

Omfang i timer
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Babysang

Sørum

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygge nettverk
Motivere til trosopplæring i hjemmet

Omfang
Antall samlinger / samvær: 20
Totalt antall timer: 40
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40

Ansvarlig
Trosopplæringsleder og frivillig medarbeider

Kommentarer
Babysang er et felles tiltak for alle tre menighetene i fellesrådet, men er lokalisert på Frogner. Det fungerer bra,
det er et "drop-in" tilbud, men vi opplever likevel at det er mange av de samme som kommer igjen og igjen.
Behov for antall frivillige medarbeidere er estimert til en person.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi sanger, ord og trygghet til å praktisere trosopplæring både hjemme og i kirken

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bønn
Aftenbønn
Kristne barnesanger

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sang
Bønn
Guds omsorg og kjærlighet

Arbeidsmåter
Sang, regler og rim, samtale, bønn og måltidsfellesskap.
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Dåp

Sørum

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien. Reflektere sammen med foreldre/ foresatte om dåpen og
løftene som gis i dåpen. Informere om menighetens trosopplæringsarbeid og motivere til trosopplæring i
hjemmet.

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

Ansvarlig
Prest

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Møte foreldre/ foresatte og la dem fotelle om barnet og sin tilknytning til den kristne tro og kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpsbefalingen (Matt. 28, 16-20)
Dåpsliturgien
Jesus og barna (Mark 10, 13-16)
Trosbekjennelsen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be Herrens bønn
Delta i sang og liturgi
Delta i dåpshandlingen
Bønn for og med barnet
Delta i battverdsmåltidet

Arbeidsmåter
Dåpssamtale
Gudstjeneste med dåp
Informasjonsbrosjyre om dåpen
Utdeling av cd med barnesalmer
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Knøttesang

Sørum

Aldersgruppe
2-3

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygge nettverk
Motivere til trosopplæring i hjemmet
Introdusere enkle kristne barnesanger for barna.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 15
Totalt antall timer: 15
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 30

Ansvarlig
Trosopplæringsleder og frivillig medarbeider

Kommentarer
Behov for antall frivillige medarbeidere er estimert til en person.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi sanger og bønner til å praktisere trosopplæring i hjemmet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kristne barnesanger
aftenbønn
Sakkeus
Jesus stiller stormen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sang
Bønn
Guds omsorg og kjærlighet

Arbeidsmåter
Sanger, lek, enkelt måltidsfellesskap og samtale.
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Utdeling av 4-årsbok i Sørum menighet

Sørum

Aldersgruppe
4

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal oppleve kirken som et spennende hus og at JEsus vil være vår venn. Motivere til trosopplæring i
hjemmet.

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

Ansvarlig
Frivillige medarbeidere, sekretær, prest og organist.

Kommentarer
Behov for antall frivillige medarbeidere er estimert til to personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Reflektere over vennskap. Hva er en venn? Hva betyr det at Jesus er min venn?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus er min venn
Den gode hyrde (Salme 23)
Sauen som ble funnet (Luk. 15, 1-7)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be Fadervår, delta i liturgien og salmene, høre og oppleve bibelfortellingene.

Arbeidsmåter
Vandring i kirkerommet, gudstjeneste, bibelfortelling, bønn og sang.
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Kirkekino

Sørum

Aldersgruppe
5

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna inviteres til kirken for å se en relevant film, f.eks. Kirkerottene. Barna skal lære litt om hva som skjer i en
kirke og hva som er spesielt med kirken.

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

Ansvarlig
Frivillig medarbeider og trosopplærer.

Kommentarer
Behov for antall frivillige medarbeidere er estimert til 2 personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bli bedre kjent med "kirken sin", reflektere over hva vi kan bruke kirken til og hva vi kan gjøre i den.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent i kirken, bli kjent med lysgloben og andre elementer i en bønnevandring.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønnevandring, Fadervår og velsignelsen. Synge aftenbønn

Arbeidsmåter
Se film, lek, samtale, bønnevandring og sang.
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Utdeling av 6-årsbok i Sørum menighet

Sørum

Aldersgruppe
6

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal kjenne trygghet til kirken og det som finnes der, samt få kunnskap om dåpens innhold. Motivere til
trosopplæring i hjemmet.

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

Ansvarlig
Prest, sekretær, organist og frivillig medarbeider.

Kommentarer
Behov for frivillig medarbeider er estimert til en person.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bli kjent med kirkens symboler og reflektere over fortellingene.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med fortellingene om Jesus som metter 5000 og Jesus som går på vannet (Joh. 6,1-35).

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be Fadervår og delta i liturgi og salmer.

Arbeidsmåter
Fortelling, vandring, bønn, sang og gudtjeneste.
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Vi venter på jul

Sørum

Aldersgruppe
6

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med adventstiden og julens fortelling.

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

Ansvarlig
Trosopplærer og frivillig.

Kommentarer
Arrangementet gjennomføres i alle våre menigheter.
Behov for frivillig medarbeider er estimert til to personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Erfare juleevangeliet, få trygghet til kirkerommet, reflektere rundt Jesu fødsel.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med budskapet til Maria (Lukas 1) og juleevangeliet (Lukas 2)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be og tegne bønner, synge, høre og "se" fortellingen om Jesu fødsel.

Arbeidsmåter
Adventsverksted, julevandring, julesang, andakt og bønnevandring.
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Påskevandring

Sørum

Aldersgruppe
7

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna blir kjent med påskebudskapet

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

Ansvarlig
Trosopplærer, prest og frivillig medarbeider

Kommentarer
Arrangementet gjennomføres i alle våre menigheter. Behov for frivillig medarbeider er estimert til to personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Reflektere over påskefortellingen. Hva betyr den for oss i dag?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med fortellingen om Jesu død og oppstandelse (Matt 16).

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be og tegne bønner, synge, høre påskefortellingen.

Arbeidsmåter
Fortelling, påskevandring, måltidsfellesskap.
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Tårnagenter

Sørum

Aldersgruppe
8

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Erfare spenning knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og fellesskapet. Rekruttere til eksisterende kontinuerlige
tiltak som kor, søndagsskole og Speider. Motivere til trosopplæring på hjemmebane.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 10

Ansvarlig
Trosopplærer, frivillige medarbeidere, prest og organist.

Kommentarer
Tiltaket gjennomføres i Frogner menighet,men alle døpte og/ eller tilhørende 8-åringer i kommunen inviteres til å
delta.
Behov for frivillig medarbeider er estimert til fire personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve at Bibelen er relevant i forhold til hverdagen. Bli bedre kjent med kirkehuset og klokketårnet. Erfare at
kirken er et godt sted å være.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Skape et engasjement og et ønske om å bety noe for/ gjøre noe for våre medmennesker. Bli kjent med
Bergprekenen (Luk 6, 20-49) og fortellingen om den barmhjertige samaritan (Luk 10, 25-37).

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Erfare Bibelens fortellinger som relevante i våre liv. Bønn og nattverd.

Arbeidsmåter
Løse "mysterier" i kirken, vandring i kirkerommet, måltidsfellesskap, gudstjenesteverksted og delta i
gudstjenesten.
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Skaperverket

Sørum

Aldersgruppe
9

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape refleksjon over at vi er skapt av Gud og at vi har et ansvar for skaperverket. Om å gi, få og ta vare på
skaperverket.

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

Ansvarlig
Frivillige medarbeider (Speideren) og prest.

Kommentarer
Arrangementet gjennomføres i en av våre menigheter, men alle døpte og/ eller tilhørende 9-åringer i kommunen
inviteres til å delta. Behov for frivillig medarbeider er estimert til to personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å kjenne at jeg hører til hos Gud. Medansvar for skaperverket. Reflektere over min rolle i vennskap og
relasjoner.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med 1. trosartikkel, skapelsesfortellingen (1. Mos 1 og Salme 8)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be bønner, synge, velsignelse, ansvar for skaperverket og giverglede.

Arbeidsmåter
Friluftsgudstjeneste, aktiviteter og lek, samarbeide med Speideren om opplegget.
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5. klasseleir

Sørum

Aldersgruppe
10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve fellesskap og kjenne seg trygg på andre. Få gode erfaringer med å være på leir. Bli fortrolig med
Bibelens fortelling og troens innhold.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 16
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16

Ansvarlig
Trosopplærer i samarbeid med Acta - barn og unge i Normisjon, frivillige ungdosledere.

Kommentarer
Deltagerne på lederkurset Loved deltar som frivillige ledere på denne leiren som en del av sin ledertrening.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve fellesskap, identitet, samarbeid, få kunnskap om evangeliet og kirkens tradisjoner, oppleve og
reklektere.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Fortellinger fra Jesu liv. Jesu liv (tidslinje) med de viktigste hendelsene. Den store fortellinen i Bibelen fra
skapelse til ny himmel og ny jord.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be bønner, synge, utforske, bibellesning, tilgivelse.

Arbeidsmåter
Overnatting på leir, aktiviteter ute og inne, måltidsfellesskap, bibellesning, bibeldrama, sang, bønn og lystenning.
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Etter Skoletid

Sørum

Aldersgruppe
10-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve fellesskap og kjenne seg trygg på andre barn og voksne. Bli kjent med Bibelens fortelling og troens
innhold.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 6
Totalt antall timer: 15
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 45

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider, frivillige medarbeidere, diakon og prest.

Kommentarer
Behov for frivillig medarbeider er estimert til fem personer.
Refleksjon rundt historien om Jesus som tolvåring i tempelet og det dobbelte kjærlighetsbud er tema for
høstsemesteret, mens refleksjon rundt "den gylne regel" og "den lille bibel" er tema for vårsemesteret. Vi vil
jobbe med disse temaene både i andaktsstunden og i aktivitetene.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve fellesskap, identitet, samarbeid, få kunnskap om evangeliet og kirkens tradisjoner, oppleve og
reflektere.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus som tolvåring i tempelet (Luk 2, 41-52), det dobbelte kjærlighetsbud, den gylne regel og den lille bibel.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, sang, andakt og måltidsfellesskap.

Arbeidsmåter
Aktiviteter og lek, samtale, leksehjelp, mat, sang og lystenning.
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Kode B

Sørum

Aldersgruppe
12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med Bibelens oppbygning, lære å slå opp og finne fram i Bibelen. Den store og den lille fortellingen.
Motivere til trosopplæring i hjemmet.

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

Ansvarlig
Trosopplærer og frivillige medarbeidere.

Kommentarer
Tiltaket gjennomføres i alle våre menigheter.
Behov for frivillige medarbeidere er estimert til to personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Reflektere over sin egen fortelling og se sitt liv i lys av den store fortellingen.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelen, Guds ord, den store fortellingen, 3. trosartikkel (Joh. 14, 16-18), Apostelgjerningene (Apostlenes
Gjerninger).

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lese i Bibelen, be bønner, synge, medarbeider i gudstjenesten, tilgivelse og diakoni.

Arbeidsmåter
Samtale, oppgaver, lek, måltid, gudstjenesteverksted, sang og bønn.
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Lys Våken

Sørum

Aldersgruppe
12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Erfare at kirken er mitt hus. Kjenne trygghet i kirken og oppleve at man blir sett og hørt av unge og voksne
ledere.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 12
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 12

Ansvarlig
Trosopplærer, ungdomsarbeider, frivillige ungdomsledere, prest og organist

Kommentarer
Tiltaket gjennomføres i Blaker kirke, men døpte og/ eller tilhørende 12-åringer i hele kommunen inviteres til å
delta.
Deltagere på lederkurset Loved deltar som frivillige ledere på Lys Våken som en del av sin ledertrening.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få inspirasjon til å være "lys våken" overfor seg selv, Gud og andre mennesker. Reflektere over hver Jesus er
for meg.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Såret for våre overtredelser (Jes. 52,13-53,5) og kjærlighetens høysang (1. Kor. 13)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Medarbeider i gudstjeneste, bønn, sang og lystenning.

Arbeidsmåter
Aktiviteter og lek, overnatting i kirken, måltidsfellesskap, gudstjenesteverksted og gudstjeneste.
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Kristuskransen

Sørum

Aldersgruppe
13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Få større kunnskap om bønn og inspirasjon til eget bønneliv.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 6
Totalt antall timer: 22
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 22

Ansvarlig
Diakon, frivillige medarbeidere og trosopplærer.

Kommentarer
Tiltaket gjennomføres i alle våre menigheter.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Refleksjon over eget forhold til bønn og få redskaper til eget bønneliv.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Knyttet til perlene med tema: Gud, Kristus, Jeg, Dåp, Ørken, Stille, Glede, Kjærlighet, Hemmelig, Natt og
Oppstandelse.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, vandring, lystenning og jobbe med fortellingene.

Arbeidsmåter
Lage Kristuskransen, bønneverksted, lek, samtale og fortelling.
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Åttendeklasseleir

Sørum

Aldersgruppe
13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve fellesskap og kjenne seg trygg på seg selv og andre. Bli fortrolig med troens innhold.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 16
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16

Ansvarlig
Trosopplærer og ungdomsarbeider

Kommentarer
Leiren arrangeres i samarbeid med Acta, barn og unge i Normisjon.
Trosopplærer er ansvarlig for å sende ut invitasjoner, følge opp påmeldingene og kontakten med Acta.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve fellesskap, identitet, samarbeid, bli kjent med viktige momenter ved troens innhold og reflektere rundt
tro og tvil.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med fortellingen om Jesus og den rike unge mannen (Luk 18,9-14), Jesus og Thomas (Joh 20,24-29)
og Jesus hos Marta og Maria (Luk 10, 38-42).

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge, be bønner, Guds omsorg for enkeltmennesket.

Arbeidsmåter
Aktiviteter og lek ute og inne, gruppeoppgaver, fortelling, undervisning, konkurranser og måltidsfellesskap.
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Konfirmasjon

Sørum

Aldersgruppe
15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, trospraksis og kirkens tro

Omfang
Antall samlinger / samvær: 15
Totalt antall timer: 60
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 60

Ansvarlig
Prest, trosopplærer og ungdomsarbeider.

Kommentarer
For utfyllende beskrivelse, se egen plan.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Utfordre konfirmantene til å tenke over de store spørsmålene i livet: Om Gud, meningen med livet, det onde, tro
og tvil, rett og galt o.l.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Konfirmantene lærer om den treenige Gud gjennom Bibelen som Guds ord, trosbekjennelsen, sakramentene
og andre sentrale uttrykk for kristen tro.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, sang, gudstjenestedeltagelse, trosbekjennelsen, diakoni, fasteaksjon.

Arbeidsmåter
Samtale, undervisning, måltidsfellesskap, sang, bønn, leir, lek, deltagelse og oppgaver på gudstjenester,
deltagelse på menighetenes ungdomsklubber.
Vedlegg:
Konfirmantbrosjyre 2013.doc
(/Files?fileID=fcb436f3-533e-4546-83df-18bcb8966178)

Side 25 av 30

Plan for Sørum menighet (2016)

Ledertreningskurset Loved INPUT

Sørum

Aldersgruppe
16

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Et møtested for ungdom med rom og mulighet for utvikling av relasjoner, tro, identitet, talent og
lederegenskaper, motivere til tro på hjemmebane

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 30
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 30

Ansvarlig
Trosopplærer og ungdomsarbeider

Kommentarer
Ledertreningen i våre menigheter inkluderer også våre eldre ungdomsledere. De vil føres opp som frivillige
medarbeidere, selv om de i praksis kun er deltakere de også.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Styrke personlig utvikling ved diskusjoner, lek, lederpraksis og samtale.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus er veien, sannheten og livet (Joh 14,6)
Åndens frukt (Gal 5, 16-26)
Guds kjærlighet til oss (1. Joh 4, 7-11)
Bønn, klage og tillit (Salme 71)
Guds tilgivelse (salme 51)
Lovsang (Salme 150)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Medarbeiderskap, bønn, sang, musikk, stillhet og diakoni. den gylne regel

Arbeidsmåter
Undervisning, måltidsfellesskap, lek, quiz, praksis, leir, lovsang, bønn og samtale.
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Bønnesuppe

Sørum

Aldersgruppe
16-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å oppleve et møtested hvor det er rom for hele livet, hvor den enkelte blir inkludert i fellesskapet og utfordret på
tro og identitet. Å skape et møtested for ungdom hvor uttrykkene er gjenkjennelige i forhold til sin hverdag.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 12
Totalt antall timer: 30
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 90

Ansvarlig
Trosopplærer og diakon.

Kommentarer
Behovet for frivillige medarbeidere er estimert til fire personer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Mulighet til å videreutvikle selvbildet og en trygg identitet som Guds barn. Utfordre til selvstendige valg.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Refleksjon rundt begreper som frelse, forsoning, solidaritet, nestekjærlighet, Gud som Far, nåde og
rettferdiggjørelse.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, lovsang, nattverd, vandring og forbønn

Arbeidsmåter
Liturgisk samling/ hverdagsmesse for ungdom. Kafe med quiz og rom for samtale.
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Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
Antall passive tiltak:
0

Totalt antall timer:
0

Totalt antall timer samlet for målgrupper:
0
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Øvrige tiltak
Søndagsskole

Sørum

Aldersgruppe
4-10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ansvarlig
Frivililge medarbeidere

Barnegospel

Sørum

Aldersgruppe
6-10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ansvarlig
Frivillige medarbeidere

KFUK-KFUM Speider

Sørum

Aldersgruppe
6-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ansvarlig
Frivillige medarbeidere
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Sørum Soul Children

Sørum

Aldersgruppe
10-13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ansvarlig
Frivillige medarbeidere

Loved PLAY - Ungdomsklubb

Sørum

Aldersgruppe
13-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Med utgangspunkt i kursdeltakerene på Loved INPUT er dette en sosial arena for alle på ungdomsskolen og
videregående i Sørum.

Ansvarlig
Menighetens ungdomsarbeider

Kveldsgudstjenester

Sørum

Aldersgruppe
14-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ansvarlig
Prest og ungdomsarbeider
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