ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET
(2015)
1. Enhetsinformasjon
Enhetens navn
MADLAMARK MENIGHET

Sokn i enheten
Madlamark menighet

Fellesråd

Bispedømme
Ingen satt

Stavanger bispedømme

Antall medlemmer og tilhørende fra 0-18 i
enheten
1268

Totalt antall medlemmer i enheten
5160

Antall gjennomførte dåp i 2015
30

Første år i denne fasen
2011

Fase enheten befinner seg i

Første år i denne fasen

Driftsfase

2014

2. Stillinger og samarbeid
Enhetens kontaktperson (navn)
Jan Steinar Halås

Telefonnummer
arbeid
51599353

Mobiltelefon
93091549

Kontaktpersonens e-post-adresse
jan.steinar.halaas@stavanger.kommune.no

Stillinger helt eller delvis finansiert av trosopplæringsmidler
Stillingstittel @Label(ResourceModule.Aarsrapport, "Prosent")
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1.

Trosopplæringsmedarbeider

50

Kommentar til stillinger:
Det er en 100%-stilling, halvparten lønnet av menigheten.

Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet?
86

Samarbeider dere med andre organisasjoner?
¿Global.Ja?

Hvilke?
NMS omkring menighetens misjonsprosjekter. Tett og god kontakt.
Speideren KFUK/KFUM: lokal speidergruppe, deltar noe i menighetens øvrige arbeid.
Søndagsskolen: Menigheten følger søndagsskolens opplegg. Har god kontakt med kretsen.
Ung Kirkesang: Barnekoret er tilknyttet.
KRIK: Vi har lokal KRIK-gruppe.
Follow Me: Regionalt samarbeid omkring ledertrening av ungdom.

Hvilke erfaringer gjorde dere på grunnlag av samarbeidet?
Det er naturlig for oss å fortsette samarbeid med alle disse. Oppleves som en ressurs i arbeidet.
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3. Læring og utvikling
Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort i år?
At det er et positivt driv over trosopplæringen, hvor mange snakker positivt om det som skjer. Blant annet har flere
i det nye MR sagt at de ønsker å jobbe for en god trosopplæring.
Vi sliter fortsatt med å finne nok mannskap til planlegging og gjennomføring av tiltak. Det er et paradoks at det
tette programmet og travelheten gjør det vanskeligere å prioritere tid til å lete etter og pleie frivillige.
Tiltaket "Kirkerottene" for 5-åringer har truffet en nerve og har fått stor oppslutning, den beste av alle tiltak.

Hvilke behov ser dere for utvikling av nytt materiell?
Påskekalenderverksted er fortsatt under utvikling hos oss, og skal gjennomføres i år. Kanskje vil det her bli behov
for å pre-fabrikere noe.
Vi har ikke ennå startet tiltaket "Ungdom" for 13-åringer. Her ser vi behov for undervisningshjelp innenfor
"livsnære" tema for 12-13-åringer, knyttet til utfordringene de står i på vei inn i ungdomsalderen.

Hvilke kompetanseutviklingstiltak (grunn, videre- og etterutdanning, kurs osv) ser dere behov
for?
Utrusting av frivillige er alltid en utfordring...
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4. Tiltak og tiltaksrapporter
Alder

Navn på tiltaket

Omfang i samvær

Omfang i timer

Samlet for målgrupper

0

Babysang

13

20

20

0

Dåpen

3

4

4

1

Adventstreff for ettåringer

1

2

2

2

På døra

1

1

1

3

Krøllekveld

1

2

2

4

4-årsboka

3

5

5

5

Kirkerottene

3

5

5

6

På døra - igjen

1

1

1

7

Helt førsteklasses

4

9

9

8

Ferieklubb

2

12

12

8

Påskekalenderen

2

6

6

9

Tårnagentene

5

18

18

9-10

Agent-klubb

16

24

48

10

Oppdrag Ukjent

4

6

6

11

LysVåken

2

20

20

12

Kode B

5

10

10

12

Ungdom

1

16

16

13

"Endelig Fredag" intro

3

7

7

13

Du Store Verden

1

3

3

14

Snart konfirmant del 1

1

1

1

15

Konfirmasjon

25

66

66

15

Konfirmasjon tilrettelagt

16

0

0

15

Snart konfirmant del 2

1

2

2

16

KonfReunion

1

4

4

16

Videre

5

8

8

17

Life Skills

1

5

5

18

Atten

3

6

6

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alderstrinn
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Antall
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
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10
2

11
1

12
2

13
2

14
1

15
3

16
2

17
1

18
1

Babysang

Madlamark

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å la foreldre synge sammen med barnet.
La barnet få opplevelse av nærhet, la det føle seg sett, elsket og verdifult.
Felleskap med andre barn, samt å skape gode relasjoner mellom foreldre.
Få høre kristne såvel som andre tradisjonelle og nye sanger.
Lære foreldre sanger/ kveldsbønn de kan bruke hjemme.
La foreldre få gode erfaringer med bønn for sitt barn.
Oppleve varme og tilhørighet til kirken.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 13
Totalt antall timer: 20
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 20

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Formiddagstid. Knyttes til en gudstjeneste i semesteret, deltagelse. Babysang er selvfinansierende
med egenbetaling kr.200,Innføres når: Allerede
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Kantor er med i forbindelse med gudstjenesten
Sammenheng: Naturlig kontaktpunkt etter dåp. Det er ønskelig med deltagelse av Babysang i gudstjeneste
både høst og vår, men dette trenger ikke være en egen BS-gudstjeneste, men familiegudstjeneste tilpasset
kirkeuvante.
Problemstillinger: Hvordan oppnå større oppslutning enn i dag?
Videreutvikling: Kan babysang utvikles til å oppleves nyttig også med tanke på oppdragelse / foreldrespørsmål?

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
La barna oppleve seg sett, verdifull og elsket.
Oppleve nærhet og få felleskap med andre

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Guds omsorg. (eks.min båt er så liten)
Gud skaper og skaperverket (eks.Takk min Gud for hele meg…)
Aftenbønn og kristne sanger som kan brukes i hjemmet
Bibeltekster som brukes som dagens ord: Mark. 10,13-16, Jesus og barna. 1. Kor. 13, 4-7, Kjærligheten.
1. Kor. 13, 13, størst av alt.
Salme 34, 9, Smak og se.
Matt. 11,28, Kom til meg.
Luk. 12,22-32, ikke bekymret. Salme 23, 1-4, hyrden. Joh. 6,35, livets brød . Joh. 19,30, fullbrakt.
Matt. 28, 5-7, Oppstått.
Joh. 8, 12, Verdens lys.
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Matt.28,20, med alle dager.
Joh. 10,27-28, hyrden. Joh. 14,6, veien, sannheten og livet.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Aftenbønn.
Bordbønn.
Velsignelsen.
Oppleve musikk og sang knyttet til den kristne tro. Bønn og kjente bibelsitater. Delta i gudtjeneste.

Arbeidsmåter
Kurs over 12 ganger + 1 gudstjenste. Sang, dans, bevegelser, rytmeinstrumenter, bibellesing, måltidsfelleskap
og prat.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

6

6

0 - år

Totalt oppmøte: 12

Oppslutting
26% av 46

Total oppslutning: 26% av 46

Kommentar til oppslutning
Dette er de som har gått på Babysangen, enten de har vært døpt eller ikke.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

0

1

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 6 av 65

Dåpen

Madlamark

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At foreldrene opplever å få hjelp og motivasjon til dåpsansvaret.
At foreldrene opplever et godt førstemøte med kirka.
At det skapes en god relasjon og kontakt mellom kirke og familie.
At foreldrene (gjen)oppdager Den Store Fortellingen (frelseshistorien) med deres barn i sentrum.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 4
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4

Ansvarlig
prest

Kommentarer
Ramme: Invitasjoner sendes etter fødselsmeldinger, via servicetorget.
Innføres når: Individuell allerede, dåpskurs 2014?
Oppfølgingsansvar stab: Prest.
Medarbeidere: Må vurderes med tanke på videreutvikling.
Sammenheng: Må lede videre til babysang og videre motivasjon for oppfølging. Dåpsfasen må inneholde
invitasjon til småfellesskap i menigheten.
Problemstillinger: Har vi en skisse for hvordan dåpssamtalen foregår? Mål? Innhold? Metodikk?
Videreutvikling: Gå gjennom og vurdere dåpssamtalen grundig. TOL-utvalget mener at det bør vurderes å ha todelt dåpssamtale: et individuelt møte med prest + dåpskurs hvor de møter forskjellige folk og flere aspekter. Det
må også vurderes rutiner på "purring" pr.telefon til dem som ikke melder dåp.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Himmel over livet - Trosbekjennelsen som fortolkningsramme omkring livet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Den Store Fortellingen
Joh.3,16 - den lille bibel
Dåpsteologi
Trosbekjennelsen
Matt.28,-18-20

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Deltagelse i trosopplæring.
Gudstjeneste.
Dåp.

Arbeidsmåter
Kort dåpssamtale individuell, gjennomført av prest i kirken. Dåpskurs hvor flere døpende samles en
ettermiddag.
Dåpsgudstjeneste.
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Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

28

23

0 - år

Totalt oppmøte: 51

Oppslutting
111% av 46

Total oppslutning: 111% av 46

Kommentar til oppslutning
Tallet gjelder gjennomførte individuelle dåpssamtaler for døpte 2015, hvorav 36 dåp av barn bosatt i soknet, 9
utensokns. 15 bosatt i soknet døpt andre steder. Antall barn som var representert på 4 dåpssamlinger er 18,
med totalt 74 deltagere.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

2

1

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Ja?

Hva var hovedtrekk i denne evalueringen?
Dåpsamlingene (kurset) ble evaluert for våren. Gjennomgående positiv respons på innhold, gjennomføring,
atmosfære m.m.

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år?
Dette er evaluert og forbedret i skissene for gjennomføring.
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Adventstreff for ettåringer

Madlamark

Aldersgruppe
1

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Treffe hverandre igjen etter Babysang året før, samt å bli kjent med andre 1- åringer som tilhører menigheten.
Oppleve tilhørighet og følelsen av å bli sett.
Informere foreldre om trosopplæringen generelt og i menigheten med tanke på småbarnsårene.
Motivere og hjelpe til advents og julefeiring i hjemmet.
Oppleve trygghet, glede i samling som passer for små barn.
La foreldre få gode erfaringer med bønn for sitt barn.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Bygger på babysang.
Innføres når: 2013
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider
Medarbeidere: Prest og 1 frivillig og 3-4 konfirmanter (som bl.a er "barnevakter" mens foreldrene får høre om
trosopplæringen)
Sammenheng: Tiltaket bygger på babysang-metodikken.
Problemstillinger: Utfordring å motivere til frammøte? Balansere i skjæringspunktet mellom barn-fokus og
foreldre-fokus; krever en naturlighet over tros-dimensjonen.
Videreutvikling:?

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi ord og trygghet til å praktisere troen i hjemmet og i kirken

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med kristne tradisjoner i forbindelse med julen.
Inspirere foreldre til å lage advent og julefeiring i hjemmet.
Juleevangeliet, Luk.2

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn for barnet. Julesanger og andre kristne barnesanger.
Lystenning og andre trospraksiser knyttet til advent og jul.
Julekrybbe.

Arbeidsmåter
En enkeltstående samling.
Undervisning om trosopplæring og julefeiring i hjemmet.
Sang, bevegelser.
Trosvandring i kirken.
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Måltidfelleskap.
Modellering av bønn.Utdeling av hefte med enkle advent og julesanger, samt kveldsbønn og bordbønn.
Formingsaktivitet.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

6

6

1 - år

Totalt oppmøte: 12

Oppslutting
29% av 42

Total oppslutning: 29% av 42

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

0

1

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Ja?

Hva var hovedtrekk i denne evalueringen?
Evalueringer fra tre foreldre
Hva var bra? Hvorfor?
Leker på gulvet under samlingen
Vandring med tips om julekrybbe, englemønster
Frukt
Fortelle om engler
Tenne Jesuslys og si at Jesus er her selv om vi ikke ser han
Samlingen, julegavelagingen, fruktkos. Koselig for både store og små.

Hva kan gjøres bedre? Hvordan?
Sende invitasjon litt tidligere?
Tror mange ikke kan «Nå vandrer fra hver en verdenskrok». Eventuelt kunne en hatt CD i bakgrunnen?
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Kunne vi fortalt mer om lillafargen i adventstiden? Da blir en jo ikke så lei julen- bruke det røde når julen kommer
heller.
Litt mye info i starten. Ungene bråkte, så de voksne hørte lite. Kan dette sier under kaffen?

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år?
Se ovenfor.
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På døra

Madlamark

Aldersgruppe
2

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å få opplevelsen av at menigheten står sammen med barnet om troen.
Å få et verktøy til å be sammen i familien.
Å forsterke bånd mellom barn/familie og menighet.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Må gjerne organiseres slik at besøk ca.sammenfaller med dåpsdag i tid.
Innføres når: 2013?
Oppfølgingsansvar stab: Trosopplæringsmedabeider?
Medarbeidere: Ca.10 faste medarbeidere, eller faste "rodekontakter".
Sammenheng:
Problemstillinger: Utfordring å skaffe mannskap. Hva kan det inviteres til?
Videreutvikling: kursing av mannskap.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve at jeg er Guds barn. Han er med meg- alltid.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Lære å be.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be kveldsbønn, aftenbønn og andre barnebønner sammen med foreldre/ foresatte og søsken i hjemmet

Arbeidsmåter
Menighetsfolk møter 2-åringen på døra i eget hjem, med gave: Bønneboken: "Kjære Gud ta hånden min", samt
evnt.invitasjoner til menighetsliv/arr.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark
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b Gutter

a Jenter

17

13

2 - år

Totalt oppmøte: 30

Oppslutting
97% av 31

Total oppslutning: 97% av 31

Kommentar til oppslutning
Alle ble truffet hjemme etter ett eller to forsøk.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

0

Frivillige

1

6

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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Krøllekveld

Madlamark

Aldersgruppe
3

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna og foreldre får en opplevelse av kirken preget av varme, trygghet, fellesskap.
At barna lærer og opplever Jesus som den gode hyrde.
At foreldre blir motivert til å bruke bordbønn i hjemmet.
At foreldre blir motivert til å ta i bruk søndagsskole og kor i kirken.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Hverdagsettermiddag? Må tilpasses familielivet.
Innføres når: 2014 Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider
Medarbeidere: Konfirmanter, kjøkkenleder, pianospiller eller gitarist
Sammenheng: Barna er i større grad direkte målgruppe, men fortsatt kan foreldre også være i fokus. Må skapes
en link til barnekoret "Boblende glede" og søndagsskolen.
Problemstillinger: Hvordan lage innhold og PR slik at det oppleves som relevant og nyttig. Må lage samlingen
slik at koret blir naturlig integrert i en del av samlingen.
Videreutvikling: Kombinere med faglig innspill direkte til foreldre?

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Barna får høre at Jesus er med oss alltid. Han passer på oss.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus er den gode hyrde.
Sauen som ble funnet, Luk.15,1-6.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sanger:Å,du som metter liten fugl
Jesus, du er glad i meg. Jeg er trygg hos deg. Kjære Gud, jeg har det godt

Arbeidsmåter
En enkeltstående samling.
Fortelling.
Sang.
Enkel formingsaktivitet.
Lek.
Enkel bevertning og nettverksbygging for voksne.
Barnekoret "Boblende glede" synlig i samling.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
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¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

2

5

3 - år

Totalt oppmøte: 7

Oppslutting
14% av 49

Total oppslutning: 14% av 49

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

0

1

Frivillige

1

1

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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4-årsboka

Madlamark

Aldersgruppe
4

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barna skal oppleve at det er godt å være i kirken, og at kirka er deres.
Barna skal lære at det er Gud som har skapt skaperverket og livet. Få en opplevelse av at Gud har gjort dem
unik og fantastisk.
De skal høre og oppleve at Jesus vil være deres venn.
Barna og foreldre skal få lyst til å lese i barnebibelen hjemme.
Barna og familiene skal oppleve gudstjenesten som deres, og som et godt møte med Gud og hverandre, og at
Gud/Jesus ønsker felleskap med oss.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 5
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 5

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: viktig å avhjelpe familienes travelhet, derfor middag.
Innføres når: Allerede.
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Kateket. Konfirmanter. Arbeidsgruppe voksne bestående av kjøkkenleder, hovedvert og praktisk
medhjelper.
Sammenheng: Godt innarbeidet tiltak.
Problemstillinger: Bør vurdere grøtsalg på lørdagskafe?
Videreutvikling: Gjennomføring på en slik måte at familiene utrustes og motiveres til å dele tro hjemme. Finne en
god (hobby)aktivitet til lørdagssamlingen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Jeg er unik og fantastisk.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gud er himmelens og jordens skaper
Gud har skapt meg og jeg er hans dyrebare skapning.
Jesus er min venn.
Jesus og barna, Mark.10,13-16.
Jesus hadde disipler.
Jesus går på vannet.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge kristne sanger.
Delta i gudstjeneste.
Bibelen som stedet for å bli kjent med Gud.
Madlamark er min kirke.
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Arbeidsmåter
Tre samlinger:
1)Familiemiddag med påfølgende samling i kirkerommet(bevegelses)sanger, bibelfortelling, lek.
2)Lørdagskafe med familiesamling (bevegelsessanger, bibelfortelling, lek, aktivitet / hobby, øving til
gudstjeneste).
3)Familiegudstjeneste med deltagelse og utdeling av "Bibelen for små barn".

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

14

9

4 - år

Totalt oppmøte: 23

Oppslutting
45% av 51

Total oppslutning: 45% av 51

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

0

5

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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Kirkerottene

Madlamark

Aldersgruppe
5

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve tilhørighet til kirken.
Oppleve at Gud bryr seg om oss, at vi kan prate med Gud om alt, vite at han er der når vi er redde.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 5
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 5

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Konsentrasjon omkring den første filmen. De andre filmene deles ikke ut, men kan selges/formidles?
Innføres når: ?
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider
Medarbeidere: Kateket. Konfirmanter. Arbeidsgruppe.
Sammenheng: 4-åringene får en liten forsmak på "Kirkerottene".
Problemstillinger: Finne dager/tider for gjennomføring som ikke blir en belastning for familiene. Skal dette
knyttes opp til en gudstjeneste? Mulig å kombinere med 4-årsgudstjeneste med bruk av rottene?
Videreutvikling: Alt...

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Barna kjenner seg sett og hørt, og vet at Gud er der for dem og elsker dem.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Barna skal bli kjent med bibelhistorier: Den gylne regel. Jesus metter 5000. Jesus stiller stormen

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge sanger. Be bordvers, delta i gudstjenesten, vise nestekjærlighet

Arbeidsmåter
Tre temasamlinger med film, undervisning, sang og bønn. Måltidsfelleskap. Lek/ oppgaver.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Side 18 av 65

b Gutter

a Jenter

12

17

5 - år

Totalt oppmøte: 29

Oppslutting
52% av 56

Total oppslutning: 52% av 56

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

3

4

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 19 av 65

På døra - igjen

Madlamark

Aldersgruppe
6

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Få opplevelse av at menigheten bryr seg om barnet, også utenfor kirken, opprettholde kontakt.
Få verktøy til å dele troen i hjemmet, Høre/ se noe sammen med barnet.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Bygger på 5 års samlingen
Innføres når: Høst 2014
Oppfølgingsansvar stab: Trosopplæringsmedarbeider
Medarbeidere:Frivillige, ses i sammenheng med tilsvarende besøk til 2-åringer.
Sammenheng: Trosopplæring i hjemmet, invitere til "Helt førsteklasses"
Problemstillinger: Skaffe nok frivillige. Plassering på høsten i forhold til invitasjon til ferieklubb i høstferie,
invitasjon til "helt førsteklasses" på nyåret, og innholdet i det som deles ut (jul).
Videreutvikling: kursing av mannskap.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi verktøy til å dele tro/ bønner i hjemmet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jul

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Julefeiring

Arbeidsmåter
Menighetsfolk møter 6-åringen på døra i eget hjem, med gave: "Kirkerottene og Gabrielle" samt invitasjon til
ferieklubb og "Helt førsteklasses" etter jul.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Totalt oppmøte: 50

Total oppslutning: 98% av 51

Side 20 av 65

b Gutter

a Jenter

26

24

6 - år

Totalt oppmøte: 50

Oppslutting
98% av 51

Total oppslutning: 98% av 51

Kommentar til oppslutning
I første gangs gjennomføring har vi brukt et korps av konfirmanter (valgfag) til å gå på dørene. Pga.tidspress og
misforståelse puttet det ene teamet alle bøkene i postkassen i stedet for besøk på døra. Det betyr at totalt var
det ca.35 av 51 som ble truffet med besøk på døra.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

0

0

Frivillige

4

4

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 21 av 65

Helt førsteklasses

Madlamark

Aldersgruppe
7

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna får en opplevelse av kirka preget av varme, trygghet, fellesskap.
Lære om og oppleve gudstjenesten som bærer av troen.
Oppleve påskefortellingen som viktig for egen tro/liv.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 4
Totalt antall timer: 9
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 9

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: Samlinger gjennomføres i samarbeid med SFO i SFO-tid, fra kl.1315, tre påfølgende uker. To
barneskoler har hver sin dag. Barna hentes på SFO av kirkens personale. Forutsetter god kommunikasjon med
hjemmet og SFO. Samlinger gjennomføres etter mønster fra "tilrettelagt konfirmantopplegg", men utvides med
aktivitet, lek og fortelling.
Innføres når: Allerede, men skyves i 2014 nærmere påske og skifter i 2013 innholdsmessig fokus.
Oppfølgingsansvar stab: Kateket.
Medarbeidere: TOL-medarbeider. Arbeidsgruppe.
Sammenheng: Kommer etter to år med kirkerotte-fokus ("min kirke"), og året før påskeverksted.
Problemstillinger: Kanskje nødvendig å nedjustere til 3 samlinger de årene det er tidlig påske, pga.hensyn til
andre TOL-tiltak (bl.a.Kode B).
Videreutvikling: Jobbe ut opplegg for formidling påskefortellingen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Håp og trygghet.
Sorg og tapsopplevelser.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gudstjenestefeiring.
Påskefortellingen.
Palmesøndag: Jesus er min konge, Jesu storhet.
Skjærtorsdag: Tjeneste.
Langfredag: Jesus død for våre synder.
Påskedag: Gud hos oss og seier over døden.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gudstjenesten.
Bønn.
Sanger.
Bibelfortellinger.

Arbeidsmåter
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Tre samlinger og en gudstjeneste.
Samling i kirkerommet med ganske fast "liturgi", i tråd med gudstjenestens struktur (som "tilrettelagt konfopplegg").
Fortellingsstund og undervisning.
Formingsaktivitet.
Sang og lek.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

6

20

7 - år

Totalt oppmøte: 26

Oppslutting
63% av 41

Total oppslutning: 63% av 41

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

0

3

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 23 av 65

Ferieklubb

Madlamark

Aldersgruppe
8

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve glede og undring over skaperverket.
Verdsette dette og ta vare på det, skåne miljøet.
Vite at Gud ser oss, bryr seg uendelig mye om oss, elsker oss.
Oppleve tilhørighet til et godt felleskap i kirken.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 12
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 12

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider / TOL-utvalg

Kommentarer
Ramme: 2 dager i ferien, kl.09-15 + barnepass fra kl.8-9 og kl.15- 16
Innføres når: 2015
Oppfølgingsansvar stab: Trosopplæringsmedarbeider
Medarbeidere:Frivillige. Dette kan være utfordrende å få avtalt tidlig pga ferie.
Sammenheng: disse har hatt påskekalenderverksted før påske
Problemstillinger: Tilgang på medarbeidere på dagtid i høstferien.
Videreutvikling: Alt...

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Se seg selv som en viktig del av Guds skaperverk. Oppleve seg selv som Guds medskapere.
Oppleve verdien av å ta vare på skaperverket; ta vare på hverandre og miljøet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Salme 8: Hva er da et menneske,salme 139: Du så meg da jeg var et foster, Salme 23: Herren er min hyrde,
Den barmhjertige samaritan, den gylne regel
1.Mos.1, skapelsesfortellingen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønner.
Sang.
Bibelfortellinger
Bordvers.
Nestekjærlighet og solidaritet.

Arbeidsmåter
Ferieklubb i kirken de to første dagene i høstferien, hele dager.
Leke seg gjennom bibelfortellinger.
Tur i nærmiljøet.
Kreativitet / hobby-aktivitet.
Liturgiske samlinger.
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Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

7

10

8 - år

Totalt oppmøte: 17

Oppslutting
27% av 62

Total oppslutning: 27% av 62

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

0

0

Frivillige

0

7

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 25 av 65

Påskekalenderen

Madlamark

Aldersgruppe
8

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna skal oppleve aktiviteten og verksted-miljøet som kjekt.
At barna får forventning til påskefeiringen og gleder seg til å ta i bruk det de har laget.
At hjemmet får et redskap til å markere dagene i påsken.
At familiene får et trekkplaster til å komme til kirken i påsken gjennom det barna har laget.
At familiene slipper å lage egen middag, og at de bygger nettverk seg imellom.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: En verksted-samling i SFO-tid, og en ettermiddagssamling med middagsservering, kl.16-19? Eller en
lørdag?
Innføres når: 2015?
PR: Verkstedmateriell: Deltageravgift?:
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider
Medarbeidere: Arbeidsgruppe. Konfirmanter.
Sammenheng: Året etter "Helt førsteklasses" med påskefokus. Året før Tårnagentene med pinsefokus.
Problemstillinger: Utvikle en aktivitet som er enkel nok til at 8-åringen mestrer den, men skikkelig nok til at den
tas i bruk hjemme. Foreløpig idè er et lite skap / reol med fire dører / skuffer, en for hver av de viktige
påskedagene. Finnes praktikere i menigheten som kan pre-fabrikere noe her? Er lørdagene før påske hytteopptatt? Kan det gjennomføres i SFO-tid med middag etter arbeidstid?
Videreutvikling: utvikle en kalender / påskeskap som hjelper familiene å fokusere påsken i hjemmet,
f.eks.konkrete remedier og "familiekort" til samtale.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Nettverksbygging, barna får oppleve felleskap med andre. Oppleve mestring, selvstendighet og tilhøringhet til
kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Påskefortellingen (fortsetter fokuset fra "Helt førsteklasses"/7 år):
Palmesøndag: Jesus er min konge, Jesu storhet.
Skjærtorsdag: Tjeneste.
Langfredag: Jesus død for våre synder.
Påskedag: Gud hos oss og seier over døden.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Påskefeiring. Påskesanger.

Arbeidsmåter
Side 26 av 65

En samling i SFO-tid hvor det arbeides med påskefortellingen gjennom å bygge opp et lego-tablå til utstilling i
kirken. "The Brick Testament" kan brukes i undervisningen.
Påfølgende ettermiddags-verksted hvor foreldre hjelper barna, i et avslappende miljø med middags-salg, kaffe
m.m.
Selve aktiviteten / produktet sikter inn mot bruk i hjemmet som hjelp til å markere de fire viktige påskedagene.
Ikke egen "andakts-samling", hovedsaklig verksted-jobbing med noen sanger.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - avlyst før gjennomføring

Hvis nei, gi utfyllende kommentar
Dette tiltaket ble utsatt til 2016 da arbeidsgruppe og konsept ikke var klart.
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Tårnagentene

Madlamark

Aldersgruppe
9

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Lære om kirkerommet og dets "skatter", kirken og bruken av den, gjennom oppdrag og mysterier.
Lære om kirken som en usynlig og universell størrelse.
Lære bibelfortellinger om Himmelfart, pinse og misjon, samt Paulus.
Få en god gudstjeneste-opplevelse gjennom å delta aktivt i feiringen.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 5
Totalt antall timer: 18
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 18

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Tre samlinger i SFO-tid ukedager. Lørdagssamling og gudstjeneste søndag. Bruker og bygger på
nasjonalt tiltak. Plasseres i tid i forkant av/rundt pinse.
Innføres når: Helg er innført 2012, utvides med 3 samlinger senere.
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Foreldre trekkes inn. Arbeidsgruppe.
Sammenheng: Påsken har vært fokus de to foregående år.
Problemstillinger: legges til nasjonal helg? Få nok frivillige?.
Videreutvikling: Må nyskapes lokalt ut fra nasjonal mal. Ta i bruk "Kirkehuset forteller" som en del av opplegget.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud.
Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan være med på å bety noe for andre.
Min rolle i vennskap og relasjoner.
Bli hørt, sett og ansvar for å se andre.
Å mestre oppdrag.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Min kirke - symboler i kirken.
Bibelforteling om Kristi himmelfart og pinsen og Paulus. Dåp. Misjon. Diakoni?

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Pinsefeiring.
Kirkens bursdag
Be bønner, synge, medarbeider i gudstjeneste

Arbeidsmåter
Lørdagssamling og gudstjeneste søndag.
3 samlinger i SFO-tid i forkant av helgen. En av disse inneholder opplegget "Kirkehuset forteller". Lek, oppdrag,
lesning, drama, verksted, måltider, klatring i kirketårnet.
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Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

9

11

9 - år

Totalt oppmøte: 20

Oppslutting
31% av 65

Total oppslutning: 31% av 65

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

0

4

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 29 av 65

Agent-klubb

Madlamark

Aldersgruppe
9-10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve tilhørighet til kirken,at dette er et godt sted å være. Oppleve bibelhistoriene, bli bedre kjent med
Bibelen og oppleve at den er aktuell i dag. Lære bønner, salmer og sanger. Oppleve fellskap og vennskap med
andre.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 16
Totalt antall timer: 24
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 48

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: Månedlig klubbsamling, 8 stk.pr.år. I SFO-tid?
Innføres når: april, mai 2014?
Oppfølgingsansvar stab: Trosopplæringsmedarbeider.
Medarbeidere:?
Sammenheng: Styrke samholdet mellom 9 og 10 åringene etter Tårnagenthelg og Agenter for rettferdighet.
Oppleve at kirken ønsker dem velkommen, at den er relevant. Fortsette å lære flere bibelhistorier; dette tiltaket
har fokus på å formidle enkeltfortellinger fra Bibelen.
Problemstillinger: Nok medarbeidere
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve seg sett og hørt, føle seg betydningsfull, elsket av Gud. Se at Gud er med oss i alle situasjoner,
oppleve gjenkjennelse mellom bibelfortellinger og eget liv.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Lære bibelfortellinger:
Moses,
Abraham,
Samuel i tempelet,
Kong David,
Jesus 12 år i templet,
Enkens sønn i Nain,
Marta og Maria,
Jesus og den rike unge mann,
Den barmhjertige samaritan,
Fadervår,
Den lille bibel,
Veien , sannheten og livet,
Bryllup i Kana,
De ti spedalske,
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Lasarus,
Trosbekjennelsen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be bønner.
Synge salmer og sanger.
Høre bibelfortellinger

Arbeidsmåter
Månedlig klubb-samling for Tårnagenter og Agenter for rettferdighet. Fortelle bibelhistorier ved hjelp av
forskjellige sanser, bruke ulik metodikk til arbeid med fortellingene. Ha en fast "dagsorden" med bønn,
salmesang, oppdrag og mat. Lek inne og ute. Formingsaktivitet.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a

Jenter

Oppslutting

9 - år

4

1

8% av 65

10 - år

12

3

25% av 60

Totalt oppmøte: 20

Total oppslutning: 16% av 125

Kommentar til oppslutning
Høsten 2015 startet det opp en teatergruppe på bydelshuset samme tidspunkt som Agentklubben. Her går
svært mange barn.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

2

1

Frivillige

1

3

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 31 av 65

Oppdrag Ukjent

Madlamark

Aldersgruppe
10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna får en forståelse av at jorda og mennesket er skapt av Gud og at vi som mennesker har ansvar både
for jorda og hverandre.

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

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: 2 samlinger, Kirkens Nødhjelpsaksjon og solidaritetsgudstjeneste (hvor konfirmantene har
hovedansvar). Følger ferdig opplegg fra IKO/KN.
Innføres når: mars 2014
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Arbeidsgruppe. Konfirmanter.
Sammenheng: Fortsetter agent-fokuset fra året før. Kontakt med konfirmant-opplegget gjennom gudstjeneste
og Nødhjelpsaksjon.
Problemstillinger: Nok frivillige.
Videreutvikling:

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å velge det gode eller det onde.
Likeverd.
Rettferdighet.
Håp.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Skapelse.
Menneskets verdi.
Syndefall.
Den gylne regel, matt.22,37-40.
Den rette faste, Jesaja 58,6-8.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Faste.
Nødhjelp.
Solidaritetshandlinger.
Gudstjenestefeiring.

Arbeidsmåter
2 samlinger + deltakelse på fasteaksjonen og gudstjenestefeiring.
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Bibelfortellinger.
Aktiviteter tilknyttet fasteaksjonen.
Konkrete handlinger i arbeidet med å ta vare på skaperverket, og for å bidra til en mer rettferdig fordelig av
ressursene.Foregår både i kirken og i hjemmet.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - forsøkt gjennomført, men ingen deltakere

Hvis nei, gi utfyllende kommentar
Det var for få påmeldte.
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LysVåken

Madlamark

Aldersgruppe
11

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna lærer om og får en opplevelse av følgende bibeltekster:”Jeg er verdens lys" Joh 8,12; ”Dere er
verdens lys” Matt.5,14.
At barna får en kjekk og trygg overnattings-opplevelse som knytter dem nærmere til kirken.
At barna får en god opplevelse av deltagelse i gudstjeneste.
At barna får kunnskap og forståelse for advent og kirkeåret.
At barna opplever at de er utfordret og motivert til skritt i nestekjærlighet.
At barna knyttes til klubben HÆ12.
At barna får en god opplevelse av å knyttes til det større menighetsfellesskapet gjennom julemessen.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 20
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 20

Ansvarlig
TOL-medarbeider.

Kommentarer
Ramme: Fredag kl.1600-21.00, inkl.HÆ12. Lørdag kl.1400 til søndag kl.1300, med deltagelse i julemesse med
tenning av julegran utenfor kirken. Barna opplever nedtelling til nytt kirkeår ved midnatt.
Innføres når: 2012 (fra lørdag), 2014 fra fredag.
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Arbeidsgruppe. Konfirmanter.
Sammenheng: Får en rask oppfølging gjennom Kode B over nyttår.
Problemstillinger: Samkjøring med julemesse og HÆ12.
Videreutvikling: Fast arbeidsgruppe. Integrering med HÆ12. Involvering i julemessen.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vennskap og relasjoner. Selvstendighet og tilhørighet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Guds barn,
joh.1,9-12
2.trosart:
Jesus er verdens lys,
Joh 8,12;
Dere er verdens lys,
Matt.5,14.
Kirkeåret: Advent.
Nestekjærlighet.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gudstjeneste.
Bønn.
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Sang.
Lystenning.

Arbeidsmåter
Fredagskveld med forberedelse av julemesse og integrering i klubben HÆ12. Lørdag med deltagelse i
julemesse, kveld med overnatting i kirken.
Fortellings-opplevelser.
Gudstjenesteverksted-og deltagelse. Praktiske oppgaver. Undervisning.
Lek, sporlek, formingsaktivitet.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

6

15

11 - år

Totalt oppmøte: 21

Oppslutting
39% av 54

Total oppslutning: 39% av 54

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

7

9

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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Kode B

Madlamark

Aldersgruppe
12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å vekke nysgjerrighet og undring over Bibelens mangfoldige innhold.
Å lære seg den røde tråden gjennom Bibelen - Den Store Fortellingen - i kortform.
Å se seg selv som en del av Den Store Fortellingen.
Å styrke tilhørigheten til kirken.
Å oppleve godt fellesskap.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 5
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 10

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Kommentarer
Ramme: 4 samlinger i januar og en gudstjeneste (såmannssøndag)
Innføres når: 2014?
Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider.
Medarbeidere: Arbeidsgruppe. Kateket.
Sammenheng: Er en direkte oppfølging av Lys Våken fra før nyttår.
Problemstillinger: Hvilket tidspunkt er best, for barn og medarbeidere? I hvilken grad skal dette tiltaket ses i
sammenheng med en evnt.gjennomføring av Vandring Gjennom Bibelen For Barn på skolene, i 5.el.6.klasse?
Videreutvikling: Bør Kode B-opplegg tilpasses slik at det blir større vekt på å finne den rød tråden og seg selv i
Den Store Fortellingen? Opplegget virker veldig omfangsrikt med tanke på antall Bibelfortellinger som berøres.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å oppdage seg selv i Guds store fortelling.
Mening og sammenheng.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
”Den Store Fortellingen” – Den røde tråden i Bibelen / frelseshistorien.
Bibelen.
Disippelskap og fortsettelsen av Den Store Fortellingen (”Skriv din historie, med mitt liv”)
Skapelsen, 1.Mos.1-3.
Babels tårn, 1.Mos 11,1-9.
Utgangen, 2.Mos.6-15.
Diverse bibeltekster om:
Jesus helbreder og forkynner.
Jesu død og oppstandelse.
Kristi himmelfart.
Disipler og disippelskap.
Apostlenes gjerninger.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Side 36 av 65

Bibelen.
Gudstjeneste.
Bønn.
Sang.

Arbeidsmåter
Fortelling.
Kreativt tekst-verksted.
Arbeidsoppgaver.
Liturgi.
Mat.
Gudstjenesteverksted.
Film.
Gudstjenesteverksted.
Film.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

7

11

12 - år

Totalt oppmøte: 18

Oppslutting
28% av 64

Total oppslutning: 28% av 64

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

1

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 37 av 65

Ungdom

Madlamark

Aldersgruppe
12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna får livshjelp rundt sentrale temaer i overgangen fra barn til ungdom, og at troen og kirken oppleves
relevant for denne fasen av livet.

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

Ansvarlig
Ungdomsleder

Kommentarer
Ramme: Weekend bør gjennomføres med lavest mulig terskel, både med tanke på reise og økonomi nærliggende å gjennomføre i kirke / bydelshus. Rammen bør bygges gradvis ut med tanke på antall dager og
overnattinger.
Innføres når: 2015?
Oppfølgingsansvar stab: Ungdomsarbeider?
Medarbeidere: TOL-medarbeider. Prest? Arbeidsgruppe? Speiderne?
Sammenheng: gjennomføres før overgang til ungdomsskolen.
Problemstillinger: Hva skal til for å lykkes med oppslutning her?
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Hovedvekten i tiltaket ligger her.
Alle er elsket av Gud. Vi er alle likeverdige mennesker.
Selvbilde og image.
Vennskap og relasjoner.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Mindre fokus her i dette tiltaket.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gjennom små liturgiske samlinger tas deltagerne med inn i en praktiserende tro.

Arbeidsmåter
Weekend, kanskje med overnatting i kirke / bydelshus. Verksteder, aktiviteter og seminarer som utruster til
ungdomstid.
Små liturgiske samlinger.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - avlyst før gjennomføring
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Hvis nei, gi utfyllende kommentar
Dette tiltaket har vi ikke startet ennå

Side 39 av 65

"Endelig Fredag" intro

Madlamark

Aldersgruppe
13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna blir integrert i ungdomsklubben Endelig Fredag.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 3
Totalt antall timer: 7
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 7

Ansvarlig
Ungdomsleder

Kommentarer
Samarbeid med Endelig Fredag med tanke på innhold og ramme for de tre samlingene.
Innføres når: 2015
Oppfølgingsansvar stab: Ungdomsarbeider
Medarbeidere:
Sammenheng: gjennomføres like før overgang til ungdomsskolen.
Problemstillinger: Bør noe av "endelig fredag" ha fokus på forberedelse av "Gå-ut-dag"? Hva skal til for å lykkes
med oppslutning her?
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Misjonsbefalingen: Matt.28,18-20.
Misjon.
Vern om skaperverket. Forvaltning.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Kristent fellesskap

Arbeidsmåter
Tre vår-kvelder på u-klubben Endelig Fredag med fokus på 7.klassingene, to ganger tema miljøvern, tredje
gang misjonsprosjektet.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Side 40 av 65

b Gutter

a Jenter

8

7

13 - år

Totalt oppmøte: 15

Oppslutting
29% av 52

Total oppslutning: 29% av 52

Kommentar til oppslutning
Oppslutningen er veldig god at 7.klassingene som gikk i klubben HÆ12.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

0

Frivillige

7

2

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 41 av 65

Du Store Verden

Madlamark

Aldersgruppe
13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At barna oppdager misjon som en vesentlig del av kirkens liv.
At barna har det kjekt gjennom fokus på misjon og naturvern.

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: Gå-ut-dag gjennomføres i forbindelse med menighetens årlige friluftsgudstjeneste etter pinse /
overgang mai/juni. Speiderne trekkes inn som samarbeidspartner og ressurs?
Innføres når: 2016
Oppfølgingsansvar stab: Kateket
Medarbeidere: TOL-medarbeider. Prest? Arbeidsgruppe? Speiderne?
Sammenheng: gjennomføres like før overgang til ungdomsskolen.
Problemstillinger: Bør noe av "endelig fredag" ha fokus på forberedelse av "Gå-ut-dag"? Hva skal til for å lykkes
med oppslutning her?
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Misjonsbefalingen: Matt.28,18-20.
Misjon.
Vern om skaperverket. Forvaltning.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gudstjeneste.
Menighetens misjonsprosjekt.

Arbeidsmåter
Frilufts-gudstjeneste med stort kirkebakke-arr: "Gå ut dag". Kontakt med Misjonsprosjektet.
Friluftsgudstjeneste.
Samarbeid med speiderne, om mulig.
Postløype med misjonsfokus eller Misjons-sirkus?

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - avlyst før gjennomføring

Side 42 av 65

Hvis nei, gi utfyllende kommentar
Dette tiltaket har vi ikke satt i gang med ennå.

Side 43 av 65

Snart konfirmant del 1

Madlamark

Aldersgruppe
14

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Motivere til deltagelse i konfirmantopplegget.

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme:
Innføres når: allerede
Oppfølgingsansvar stab: Kateket
Medarbeidere: Prest, ungdomsarbeider.
Sammenheng: Positive forventninger til konf, reell nysjerrighet.
Problemstillinger: Inngå smidig samarbeid med u-skolen for å få innpass med info-samling.
Videreutvikling: Info-samling må utvikles.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Motivere gjennom å stille disse store spørsmålene: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hva er meningen med
livet?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåp og dåpsopplæring.
Konfirmasjon som rituale, historie og tradisjon.
Vise bilder fra forrige kull.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Det blir ikke lagt opp til trosutøvelse i dette tiltaket, da formålet er å informere om og motivere til konfirmasjonen.

Arbeidsmåter
En info/motivasjons-samling på u-skolen på våren.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Totalt oppmøte: 59

Total oppslutning: 71% av 83
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b Gutter

a Jenter

28

31

14 - år

Totalt oppmøte: 59

Oppslutting
71% av 83

Total oppslutning: 71% av 83

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

1

0

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?

Side 45 av 65

Konfirmasjon

Madlamark

Aldersgruppe
15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At konfirmantens tro vekkes og styrkes gjennom Ordet og sakramentene, gjennom bønn og fellesskap, i dialog
med konfirmantens livsspørsmål.
At konfirmantene blir motivert til å leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disippel.
At konfirmanten opplever seg møtt med respekt, åpenhet og omsorg når denne kommer med seg selv, sitt liv,
sin tro, sin tvil og sine spørsmål.
At konfirmanten opplever kirka som kjekk og relevant.
At konfirmantene blir inkludert i menighetens fellesskap og finner sin plass der.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 25
Totalt antall timer: 66
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 66

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Konfirmantplan lages i egen utvidet versjon, leveres i plan som eget vedlegg.
Ramme: Opplegget følger en veksling mellom heldager (kickoff og "heldag"), weekend på leirsted,
fellesarr.med andre menigheter (Konf-treff), Undervisnings-og gruppesamlinger, Involvering i tjenesteoppgaver,
og noe deltagelse i menighetens ungdomsarbeid. Tyngden av opplegget legges til høsten, da Gosenrevyen er
alt-oppslukende i perioden nyttår-vinterferie. Konfirmantopplegget er selvfinansierende gjennom deltageravgift.
Det er mulig å melde seg av weekend og ha alternativt opplegg, og det er mulig å velge et gratis opplegg med
tilpasninger.
Innføres når: Allerede.
Oppfølgingsansvar stab: Kateket.
Medarbeidere: Prest. Ungdomsarbeider (i miljø-tiltak m.m.). Fjorårskonfirmanter. Andre.
Sammenheng:
Problemstillinger: Vi har en del av Tjensvolls konfirmanter hos oss pga.at de går på Gosen skole. Dette er
avklart med bispedømme og Tjensvoll. Vi må tilpasse oss Gosenrevyen og kommunisere godt med denne med
tanke på tidsbruk.
Videreutvikling: Kan utvikle arbeidsgruppe av voksne som involverer seg.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Tilgi meg Gud, salme 51
Påskefortellingen, Matt 26,1-28,10
Talsmannen, Joh.14,16-18
Jesus er veien sannheten og livet, Joh.14,6
Jesus og den rike unge mannen, Luk.18,18-30
vennskap, relasjon
De store spørsmål
seksualitet, samliv
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følelser og grenser
tilgivelse og forsoning
tro og tvil
ressursforvaltning og forbruk.
Rettferdighet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
En far som ventet,
Luk.15,11-32
Kjærlighetens høysang, 1.kor.13
Guds kjærlighet 1.joh.4,7-11
Såret for våre overtredelser, Jes.52, 13-53,5
Jesus og thomas, Joh.20,24-29
1.trosart.
2.trosart.
3.trosart.
Dåp og nattverd
Bibelen
Tro
Gudstjeneste
å følge Jesus
Kjærlighet
Diakoni og solidaritet
tilgivelse

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matt.22,37-40
Sosial rettferdighet, Amos 5,7-15
Bønn
Bibellesning
Diakoni
Gudstjeneste
Sang, musikk
medarbeiderskap

Arbeidsmåter
Weekend.
Heldag.
Spenningsaktiviteter.
Undervisning.
Livsnære grupper.
Personlige møter.
Seminarer.
Konsert / show og "happenings".
Besøk av ressurspersoner på fagfelt.
Nødhjelpsaksjon.
Gudstjenester.
Tjenesteoppgaver.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?
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Oppslutning
Madlamark

b Gutter
15 - år

a

Jenter

42

Totalt oppmøte: 72

30

Oppslutting
109% av 66

Total oppslutning: 109% av 66

Kommentar til oppslutning
Det var 18 deltagere bosatt utenfor soknet. De fleste av disse sokner naturlig til oss pga.ungdomsskolen. 7 av
de 66 døpte var ikke påmeldt.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
3

Hvilken tilrettelegging ble gjort?
- Sosial tilrettelegging
- Pedagogisk tilrettelegging

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

3

0

Frivillige

7

9

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Ja?

Hva var hovedtrekk i denne evalueringen?
Konfirmantene er gjennomgående veldig fornøyd, har hatt det mye kjekt. 24 av de 72 ønsker å være med videre
som konfirmantledere neste år.

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år?
litt av hvert...

Side 48 av 65

Konfirmasjon tilrettelagt

Madlamark

Aldersgruppe
15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At konfirmantens tro vekkes og styrkes gjennom Ordet og sakramentene, gjennom bønn og fellesskap, i dialog
med konfirmantens livsspørsmål.
At konfirmantene blir motivert til å leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disippel.
At konfirmanten opplever seg møtt med respekt, åpenhet og omsorg når denne kommer med seg selv, sitt liv,
sin tro, sin tvil og sine spørsmål.
At konfirmanten opplever kirka som kjekk og relevant.
At konfirmantene blir inkludert i menighetens fellesskap og finner sin plass der.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 16
Totalt antall timer: 0
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: Se egen plan
Innføres når: Allerede.
Oppfølgingsansvar stab: Kateket.
Medarbeidere: Domprosti-prest. Kantor. Evnt.andre.
Problemstillinger:
Videreutvikling: Mål å tilby et enda mer differensiert opplegg slik at konfirmanter som kan ha glede av det får
noe ekstra i tillegg til det skisserte.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg?
Jeg er unik og verdifull.
Vennskap og relasjoner.
Tilgivelse og forsoning.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gud skaper. Jeg er unik. 1.mos.1.
Dåpen – jeg tilhører
Jesus og barna. Mark.10,13-16
Jul, Gud hos oss. Luk.2.
Jesus metter 5000. Joh.6
Jesus og Sakkeus. Luk.19.
Jesus stiller stormen. Mark.4.
Påske. Jesus døde-Jesus lever.
Pinse – Jesus er nær oss.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Side 49 av 65

Min kirke - tilhørighet til menigheten.
Nattverden.
Bønn – Fader vår. Matt.6.

Arbeidsmåter
Faste konfirmantsamlinger på 1 klokketime etter skoletid, 3 gudstjenester, et verksted og en fest med foreldre.
Konfirmanttimen følger et fast mønster, og blir slik også en øvelse til selve konfirmasjonsgudstjenesten.
Vektlegging på gjentagelse, forutsigbarhet og trygghet. Se eget planvedlegg

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

3

4

15 - år

Totalt oppmøte: 7

Oppslutting
11% av 66

Total oppslutning: 11% av 66

Kommentar til oppslutning
Dette opplegget driver menigheten på vegne av hele byen - derfor er prosentvis oppslutning irrelevant. En av
deltagerne bodde i Madlamark menighet.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
7

Hvilken tilrettelegging ble gjort?
- Sosial tilrettelegging
- Pedagogisk tilrettelegging

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

2

1

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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Snart konfirmant del 2

Madlamark

Aldersgruppe
15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Motivere til konfirmantopplegget. Avklare praktiske og personlige hensyn. Opprette dialog med konfirmant og
forelder.

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme:
Innføres når: allerede
Oppfølgingsansvar stab: Kateket
Medarbeidere: Prest, ungdomsarbeider, frivillige.
Sammenheng: Positive forventninger til konf, reell nysjerrighet.
Problemstillinger:
Videreutvikling:

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Motivere gjennom å stille disse store spørsmålene: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hva er meningen med
livet?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåp og dåpsopplæring.
Konfirmasjon som rituale, historie og tradisjon.
Presentasjon av konkret opplegg.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Det blir ikke lagt opp til trosutøvelse i dette tiltaket, da formålet er å informere om og motivere til konfirmasjonen.

Arbeidsmåter
En innskrivings-samling i juni knyttet til påmelding.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Side 51 av 65

b Gutter
15 - år

36

Totalt oppmøte: 76

a

Jenter
40

Oppslutting
115% av 66

Total oppslutning: 115% av 66

Kommentar til oppslutning
Av disse er 10 stk bosatt utenfor menigheten, men "sokner" til oss pga ungdomsskolen

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

3

0

Frivillige

1

3

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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KonfReunion

Madlamark

Aldersgruppe
16

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At ungdommene videreutvikler selvbildet og en trygg identitet som Guds barn.
At de skal finne en plass i kirken.
At de blir bevisst verdien av det kristne fellesskapet og blir motivert til å delta.

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: bygger på nasjonal ressurs "konf-reunion".
Innføres når: allerede
Oppfølgingsansvar stab: Kateket
Medarbeidere: ungdomsarbeider, followme'ere.
Sammenheng: Med gode minner fra konf-tiden kan det være attraktivt å møtes igjen.
Problemstillinger: spille på konfirmantlederne.
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Innenfor-utenfor.
Å være hele mennesker.
Vennskap.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
1 Mos 17,1 Om å være hel.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Tjeneste og medarbeiderskap.

Arbeidsmåter
En festlig reunion med lek, mat og alvor. Motivasjon til å bli med i gruppeopplegget "Videre".

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

Side 53 av 65

b Gutter

a Jenter

5

12

16 - år

Totalt oppmøte: 17

Oppslutting
21% av 80

Total oppslutning: 21% av 80

Kommentar til oppslutning
Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

2

0

Frivillige

2

1

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Nei?
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Videre

Madlamark

Aldersgruppe
16

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
At ungdommene videreutvikler selvbildet og en trygg identitet som Guds barn.
At de skal finne en plass i kirken.
At de blir bevisst verdien av det kristne fellesskapet og blir motivert til å delta.
At ungdommene blir kjent med Bibelen og bruker den selv. At de får be, og samtale med Gud på en naturlig
måte.
At ungdommene deltar i gudstjenester og bruker sakramentene. At de blir kjent med og bruker bønner, sanger,
salmer, bibelfortellinger.
At de blir bevisst på egne valg og utfordret til å være hele mennesker.
At de får kunnskap og erfaring om hvordan de kan møte Gud.
At de blir bevisst på hva som preger gode og sunne relasjoner, og bli motivert til selv å være en god venn.
At de blir bevisst på grensesetting i
relasjoner og får en forståelse av at det å sette grenser er positivt.

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: Bruker gruppeopplegget "Videre"
Innføres når: allerede
Oppfølgingsansvar stab: Kateket
Medarbeidere: ungdomsarbeider, followme'ere.
Sammenheng: Viktig med en god opplevelse av KonfReunion og en god motivasjon til gruppeopplegget gjøres
der.
Problemstillinger: spille på konfirmantlederne og få dem med i gruppe på forhånd.
Videreutvikling: Alt

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Innenfor-utenfor.
Å være hele mennesker.
Vennskap.
Grensesetting

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
1.kor.12, om å være Kristi kropp. Kristent fellesskap.
Rom 14,13-15 Om å ta hensyn til andre.
1 Kor, 10,23-24 Om å ikke misbruke frihet.
Luk 6,31-36 Om å gjøre godt mot folk jeg ikke liker.
Fil 4,8-9 Om å velge det gode.
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1 Mos 17,1 Om å være hel.
1.kor.15, kjærligheten.
Matt.7,12, gyllen regel.
Matt.22,35-40, kjærlighetsbudet.
1.Joh.4,20-21, elske sin bror.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Tjeneste og medarbeiderskap.

Arbeidsmåter
5 livsnære smågruppesamlinger hvorav 1-2 har link til en gudstjeneste. Lek og øvelser, samtale.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - avlyst før gjennomføring

Hvis nei, gi utfyllende kommentar
"Videre" skulle komme i forlengelse av Konf-Reunion, som dette året ble lagt helt på slutten av året. Det ble
dermed ikke mulighet til å gjennomføre "Videre" i 2015.
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Life Skills

Madlamark

Aldersgruppe
17

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å gi ungdommene opplevelse av å være mange i en kristen sammenheng, og at de tilhører en større kirke som
er kristen sammen.
Å få relevante innspill til eget liv.
Å feire livet i en god ramme.
Å ha det kjekt.
Å oppleve Gud som relevant.
Å bli invitert inn i kristne fellesskap
Minst 15% oppslutning fra konfirmantkullet.

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

Ansvarlig
Kateket i samarbeid med andre menigheter.

Kommentarer
7 menigheter (pr.2015) samarbeider om tiltaket. Se vedlegg "2016 prosjektbeskrivelse" for detaljer, program,
bakgrunn, markedsføringsplan m.m.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Hvem er jeg? Hvordan møter jeg nye situasjoner og utfordringer? Hvordan påvirker min personlighet hvordan
jeg tar valg både i det daglige, i større spørsmål og i møte med Gud? Hva styrer mine prioriteringer?
Hvem vil jeg være/bli? Hva er positivt og negativt med det jeg vet om meg selv så langt? Kan jeg utfordre meg
selv der jeg har mine «svake sider»? Hvordan ønsker jeg å møte problemer som måtte komme?
Hvilken plass har Gud i livet mitt nå? Hvilken plass ønsker jeg at han skal ha? Hvordan henger min personlighet
sammen med mitt forhold til Gud?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Alle er skapt elsket av Gud som et uerstattelig menneske. Vi har samme verdi og Gud har samme interesse for
oss selv om vi kan være veldig forskjellige.
Gud vår Far har åpne armer, tar alltid i mot oss og kan tilgi.
Gud ønsker samfunn med hver enkelt, og ønsker å lede oss gjennom våre dager og våre valg.
Sakramentene: korsmerket fra dåpen er med i hverdagen
Bønn; forbønn
Bibeltekst: Sønnen som kom hjem (Luk 15, 11-32)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn; bønnevandring;
dåpspåminnelse med korstegning,
personlig forbønn,
lystenning
Tilbud om samtale
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Arbeidsmåter
Minifestival a la Konf-treffet på Ynglingen:
Uhøytidlig turnering.
Livsaktuelle seminarer.
Morsomme aktiviteter.
Kirkeromsopplevelse med bønnevandring

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
¿Global.Ja?

Oppslutning
Madlamark

b Gutter

a Jenter

4

3

17 - år

Totalt oppmøte: 7

Oppslutting
11% av 62

Total oppslutning: 11% av 62

Kommentar til oppslutning
Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med 6 andre menigheter i byen. Det totale deltagerantallet var 17 stk.

Hvor mange deltakere fikk individuell tilrettelegging?
0

Medarbeidere
Madlamark

b Menn

a Kvinner

Ansatte

3

6

Frivillige

0

0

Er det gjennomført evaluering blant deltakerne?
¿Global.Ja?

Hva var hovedtrekk i denne evalueringen?
Bare en tilbakemelding skriftlig fra deltager (foreløpig). Den sier bl.a.: "En fin mottagelse. Det var nyttig. I mange
av øvelsene satt du igjen med någe i håve, någe å tenka på. Burde komt ennå fler folk. Bønnevandring var veldig
fin."

Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år?
- Sykt bra!
- Første LifeSkillsøkt var veldig bra. God sammenheng mellom Bibel og liv. Flott tekst som ble brukt,
opplegg/metodikk fungerte.
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- Andre økt med LifeSkills var noe «tyngre». Poenget kom likevel frem etter hvert. Vi bør synliggjøre bruken
av pakkene noe bedre.
- Avslutning var veldig bra. Men, vi bør kanskje ha en litt lengre intro enn bare nådehilsen og så rett på
bønnevandring/forbønn? Gretes åpning – burde den heller vært på avslutningen? Vi burde hatt mer lyd på
musikken da vi hadde forbønn – vi hørte litt for lett hva som ble sagt/bedt over.
- Vurdere om vi skal ha to LifeSkills etter mat neste år.
- Passelig med tid til Bumping Ball og hoppeslott.
- Opplegget fungerte veldig bra med antall påmeldte. Være obs på dette dersom mange flere melder seg
på neste år. Hva bør vi da evnt tenkte gjennom/gjøre annerledes?
- «Er det verdt det» å ha dette arrangementet neste år? Vi ledere mener det, men bør skaffe oss
tilbakemeldinger fra ungdommene som var med. Kanskje lage et evalueringsskjema/Brukerundersøkelse. Vi
ledere må da avtale spørsmål på mail.
- Vi vil oppmuntre alle menighetene til å invitere, selv om bare noen av oss bærer «byrden».
- Vi fortsetter med planlegging av neste år på mail
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Atten

Madlamark

Aldersgruppe
18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å få relevante innspill til eget liv.
Å oppleve Gud som relevant, og få forsterket opplevelsen av at Han går med videre i livet.
Å få økt kompetanse på områdene "økonomi", "relasjoner" og "frihet-ansvar"

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

Ansvarlig
Kateket

Kommentarer
Ramme: Ta i bruk CAP-kurset (CAP norge/IMI) ifbm økonomi. Bruke kjent/godt navn på tema relasjoner.
Samarbeide med Politi om tema "frihet-ansvar".
Innføres når: 2015?
Oppfølgingsansvar stab: Kateket.
Medarbeidere: Unge voksne. Arbeidsgruppe.
Sammenheng:
Problemstillinger: Få tid til nok dybde innenfor tidsrammen. Finne de gode kursholderne.
Videreutvikling: Alt.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Økonomi - hvordan ta kontroll på egen økonomi.
Nettverkskompetanse - om å etablere og holde på de gode relasjonene.
Frihet - ansvar; om den vanskelige balansegangen.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kristent forvalterskap.
1.Tim.6,3-10 Gudsfrykt med nøysomhet.
Mark.12,41-44 enkens skjerv.
Matt.6,25-34 bekymringer.
1.Mos.4,1-16 Kain og Abel.
Matt.18,21-35 barmhjertighet.
Gal.5 frihet og livet i Ånden.
Rom.6 fri til å gjøre godt.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Givertjeneste.
Forvaltning av våre verdier.
Tilgivelse (matt.18,21ff)

Arbeidsmåter
Tre kurskvelder med aktuelle tema.
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Forelesning, refleksjonsgrupper.
Enkelt Måltid.
Enkel liturgisk avslutning.
Myndighetsmarkering hvis en får dette til å bli naturlig integrert i kurset.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt?
Nei - avlyst før gjennomføring

Hvis nei, gi utfyllende kommentar
Har ikke satt i gang tiltaket ennå.
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Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
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Øvrige tiltak
Miniklubben

Madlamark

Aldersgruppe
0-5

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve at kirken er en god plass å være, føle seg velkommen.
Lære kristne og tradisjonelle sanger
Lytte til/ lære bønner for barn
Oppleve felleskap med andre

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider

Madlamark kirkes søndagsskole

Madlamark

Aldersgruppe
0-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Søndagsskolen har en visjon: "Jesus til Barna". Det er også fokus i Madlamark kirkes søndagsskole.Vi følger
opplegget "Sprell levende".

Ansvarlig
Frivillige ledere. Trosopplæringsmedarbeider er kontaktperson og medvirker på ledermøter.

Lørdagskafè med samling for barna
Aldersgruppe
0-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
- Komme sammen til uformelt fellesskap i kirken.
- Lære barna relevante bibelfortellinger og sanger
- opplevekirken som et godt sted å være - min kirke.

Ansvarlig
Trosopplæringsmedarbeider
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Madlamark

Boblende glede, barnekor

Madlamark

Aldersgruppe
3-5

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi ønsker at koret skal være et kjekt sted der ungene kan lære kristne sanger, og at de kan medvirke i
familiegudstjenester.

Ansvarlig
Kantor og frivillige

Speiderne i Madlamark menighet

Madlamark

Aldersgruppe
7-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
I KFUK-KFUM-speiderne ønsker vi å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet,
selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi
ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi
formidler.

Ansvarlig
Silje Kjosavik

HÆ12

Madlamark

Aldersgruppe
10-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ungdomsklubb, der vi ønsker å gi hjelp til utvikling troslivet til den enkelte. Skape et godt miljø for den aktuelle
aldersgruppen, der de også få mulighet til å bli kjent med kirken og føle seg hjemme der.

Ansvarlig
Barne- og ungdomsarbeider i samarbeid med frivillige
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Endelig Fredag

Madlamark

Aldersgruppe
13-15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ungdomsklubb, der vi ønsker å gi hjelp til utvikling av troslivet til den enkelte. Skape et godt miljø for den aktuelle
aldersgruppen, der de også få mulighet til å bli kjent med kirken og føle seg hjemme der.Målet er også at
konfirmantene skal få kjennskap til ungdomsmiljøet i kirken.

Ansvarlig
Frivillige i samarbeid med barne- og ungdomsarbeider

KRIK

Madlamark

Aldersgruppe
13-15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
KRIK står for Kristen Idrettskontakt og er en barne- og ungdomsorganisasjon. KRIK er ikke et idrettslag, men et
samlingspunkt for kristne og ikke-kristne idrettsglade ungdom. KRIK Gosen har samlinger søndager 18.30 20.00 i gymsalen på Gosen skolen. Velkommen til sosialt samvær, preget av lek og idrettsglede!

Ansvarlig
Frivillige i samarbeid med barne- og ungdomsarbeider

Cafe bønn

Madlamark

Aldersgruppe
15-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Cafe lørdager for eldre ungdom. Målet er tid til småprat og undervisning sentrale tema innen den kristne tro.

Ansvarlig
Frivillige i samarbeid med barne- og ungdomsarbeider
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