Informasjon om trosopplæringen i enheten
Trosopplæringens hjemmeside
http://www.imarka.no
Oppstartsår
2011
Fase enheten befinner seg i
Gjennomføringsfasen (fra: 2011)
Hovedmål for trosopplæringen
I Madlamark menighet ønsker vi at alle døpte skal komme på de tiltak de inviteres til! Vi ønsker at hvert tiltak
skal gi dem hjelp til å leve i sin kristne tro, og at trosopplæringen skal gi hjelp til livsmestring og livstolkning.
Samtidig som dette skjer ønsker vi at alle skal utfordres til engasjement i menigheten, og til aktiv deltakelse i
samfunnslivet. Det er et mål at alle mellom 0-18 år, skal kunne delta i menighetens trosoppæringstiltak,
uavhengig av funksjonsevne.
Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten
I Madlamark menighet er det ofte høy deltakelse ved de etablerte trosopplæringstiltakene; 4-årsbok, dåpsskole
og konfirmasjon.Ved utdeling av midlene (fra 2011)vil vi jobbe for at enda flere tiltak iverksettes, og at
oppslutningen holder seg like høy. I Madlamark er det mange mennesker som er positive til kirken og arbeidet
som gjøres i denne. Folk som bor i Madlamark har gjerne høy utdanning, er ofte engasjert i kultur- og
samfunnslivet.Det er få innvandrere i Madlamark, ofte stabile familieforhold, stor helgeutfart (hytter), travle
folk, næringslivsfolk, mange eldre i menigheten. Menigheten har egen barnahage, og ellers godt samarbeid med
barnahagene og skolene i nærmiljøet.

Medarbeidere og samarbeid
Antall personer helt eller delvis lønnet av trosopplæringsmidler: 1
Stillingstittel
Prosent
Trosopplæringsmedarbeider 50% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Kommentar/ekstra informasjon:
Trosopplæringsmedarbeider er ansatt i 100% stilling. 50% av lønn er ikke av trosopplæringsmidlene.
Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet?
36
Kommentar:
En del av disse er konfirmanter som har tjenesteoppgave i tiltak.
Hvor mange av disse er rekrutterte i forbindelse med trosopplæringsarbeid) (Tall)
15
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Enheten:
MADLAMARK MENIGHET
Postboks 201 4001 STAVANGER
51 84 04 00
madlamark.menighet@stavanger.kommune.no
http://www.imarka.no
Enhetstype: Sokn/menighet
Antall sokn i enheten: 1
Fellesråd: Stavanger
Bispedømme: Stavanger
Totalt antall medlemmer i enheten: 5115
Innbyggere: 7321
Antall døpte siste år: 49

Medarbeidere
Sigfred Sørensen
Prost
Telefon: 51 59 93 55
Mobil: 48890359
Epost:
sigfred.sorensen@stavanger.kommune.no
Jane Brynie Baltzersen
Trosopplæringsmedarbeider
Telefon: 51 84 04 00
Epost:
jane.brynie.baltzersen@stavanger.kommune.no
Berit Håland Sørlie
Daglig leder
Telefon: 51599350 / 51599359
Mobil: 45043105
Epost:
berit.haaland.sorlie@stavanger.kommune.no
Stig J.F. Syvertsen
Sokneprest
Telefon: 51 59 93 51/ 51 84 04 00
Mobil: 915 82 470
Epost:
stig.syvertsen@stavanger.kommune.no
Jan Steinar Halås
Kateket
Telefon: 51599353

15
Samarbeider dere med andre organisasjoner? (kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, andre
organisasjoner i nærmiljøet osv.):
Ikke besvart

Læring og utvikling
Hvilke behov ser dere for utviklingen av nytt materiell?
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Telefon: 51599353
Mobil: 93091549
Epost:
jan.steinar.halaas@stavanger.kommune.no
Halvard Lende Olsen
Ungdomsarbeider
Telefon: 51599355
Mobil: 90477080
Epost:
halvard.lende.olsen@stavanger.kommune.no
Knut Sellevold
Kantor
Telefon: 51599356
Epost:
knut.sellevold@stavanger.kommune.no

Tiltaksrapporter oppsummert
Alder

Navn på tiltak

0-1

Ett års - samling Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 1

1

0

Babysang

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 13

20

0

Dåpsfasen

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 2

2

2

Passa på

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 1

1

4

4-ÅRS BOK

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 3

5

7

Dåpsskole

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 3

9

8

Tårnagenthelg

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 2

8

11

LysVåken

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 1

12

11

Five up!

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 4

8

14 15

Konfirmanter

Madlamark menighet 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet 25

60
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Sokn

Fra plan

Omfang i samvær Omfang i timer

Tiltak: Ett års - samling (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 0 - 1 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 1
Totalt antall timer: 1
Mål:
- Treffe hverandre igjen etter Babysang året før, samt å bli kjent med andre 1- åringer som tilhører menigheten. - Oppleve tilhøringhet og følelsen av å bli sett. - Informere foreldre om
trosopplæringen generetlt og i menigheten med tanke på småbarnsårene. Motivere til trosopplæring i hjemmet. - Oppleve trygghet, glede i samling som passer for små barn.
Livstolkning og livsmestring:
- Opplevelse av at vi bryr oss om hverandre, blir sett.
Kirkens tro og tradisjon:
- Kjære Gud jeg har det godt - Å, du som metter liten fugl - Velsignelsen
Kristen tro i praksis:
- Vandring i kirkerommet - Lytte til kristen sang og musikk - Bønn
Utfyllende Informasjon:
Veldig kjekt å treffe hverandre igjen etter sommeren!De fleste hadde gått på Babysang høsten eller våren året før (eller den kontinuerlige Miniklubben). Vandring i kirken var valgfritt, men de
fleste vandret på de 3 stoppestedene.En time var for liten tid. Bør ha 1 1/2 time eller mer. Brev var blitt sendt ut til alle døpte og tilhørende i menigheten. Påmelding via nettsiden til menigheten
fungerte godt. En voksen var kjøkken ansvarlig og hadde to konfirmanter til å hjelpe seg.Kjekt og samlende med kveldsmat.Tror det hadde vært et stort pluss om presten var med på samlingen.
Han kunne ha vært aktiv på samlingen i kirken, mens trosopplæringsmedarbeider hadde ansvaret for samlingen for ett - åringene.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 6 Gutter: 5
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 45
Dette var første gang vi haddde noe for ett- åringene.
Oppslutning: 24%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 3 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Det var kjekt å møtes igjen. Kjekt å synge de sangene de kjente fra Babysang.
Generelle kommentarer:
Fra og med 2013 ønsker vi å ha julesamling for 1- åringene. Vi vil fokusere på julefeiring i hjemmet, og håper dette øker oppslutningen om 1 års-tiltaket

Vedlegg
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Vedlegg
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Tiltak: Babysang (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 0 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 13
Totalt antall timer: 20
Mål:
Å la foreldre synge sammen med barnet, la barnet få opplevelse av nærhet, felleskap med andre barn, få høre kristne såvel som andre tradisjonelle og nye sanger.Lære foreldre sanger/
kveldsbønn de kan bruke hjemme.
Livstolkning og livsmestring:
Oppleve trygghet og nærhet. Oppleve felleskap med andre.
Kirkens tro og tradisjon:
Høre kristne sanger og bønner.
Kristen tro i praksis:
Oppleve musikk og sang knyttet til den kristne tro. Bønn og kjente bibelsitater. Delta i gudstjenesten
Utfyllende Informasjon:
Vi har to babysangkurs i året, ett om våren og ett om høsten.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 13 Gutter: 11
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 49
4 babyer med mødre fra nabomenigheten deltok, da nabomenigheten ikke har Babysang.
Oppslutning: 49%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 0 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
Tidligere tilbakemeldinger har fortalt oss at dette er et bra tiltak å satse på. Her møter mødre og får pratet om det som opptar dem, de knytter kontakter, og ikke minst de ser at babyene har det
kjekt.

Vedlegg
Babysang Madlamark menighet dagsprogram.doc
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Babysang Madlamark menighet dagsprogram.doc
Sanger til babysang høsten 2011.doc
Påmeldingsskjema3.doc
Evalueringskjema høsten 2011.doc

7 av 21

Tiltak: Dåpsfasen (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Dåpssamtale
Målgruppe (alder): 0 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 2
Totalt antall timer: 2
Mål:
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 med deres barn i sentrum.
Livstolkning og livsmestring:
Himmel over livet - Trosbekjennelsen som fortolkningsramme omkring livet.
Kirkens tro og tradisjon:
Den Store Fortellingen Joh.3,16 - den lille bibel Dåpsteologi Trosbekjennelsen Matt.28,-18-20
Kristen tro i praksis:
Deltagelse i trosopplæring. Gudstjeneste. Dåp.
Utfyllende Informasjon:
Ramme: Invitasjoner sendes etter fødselsmeldinger, via servicetorget. Innføres når: Allerede Økonomi: Anslagsvis 50 døpte/år. PR kr.; Fadderbrosjyrer / velkommen til dåp kr.-;
Kveldsbønn-plakat m/ramme kr.? Totalt kr. 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 to-delt dåpssamtale: et individuelt møte med prest + dåpskurs hvor de møter
forskjellige folk og flere aspekter.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 25 Gutter: 24
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 49
antallet er døpte og bosatt i sognet, inkludert døpt andre steder, og uten de som er døpt hos oss men bor utenfor sognet.
Oppslutning: 100%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 0 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 0 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
Det er dåpssamtalen og dåpsgudstjenesten som her rapporteres sammen, men det tenkes bare dåpssamtale når vi rapporterer medarbeidere.
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Vedlegg
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Tiltak: Passa på (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 2 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 1
Totalt antall timer: 1
Mål:
At barna og foreldre får en opplevelse av kirka 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.
Livstolkning og livsmestring:
Trygghet.
Kirkens tro og tradisjon:
Jesus er den gode hyrde. Sauen som ble borte, Luk.15,1-6.
Kristen tro i praksis:
Bordbønn: Å, du som metter liten fugl. Kveldsbønn: Kjære Gud, jeg har det godt
Utfyllende Informasjon:
Vi har valgt å flytte dette tiltaket til 3- åringene fra 2013. Dette fordi de da har mer utbytte av fortellingen, samt at vi har valgt et annet tiltak for 2-åringene(de får utdelt bok med kveldsbønner).

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 6 Gutter: 5
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 50
Oppslutning: 22%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 3 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
Spisebrikke bakside.doc
Spisebrikke 20111.doc
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Invitasjon38.doc
Samling4.doc
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Tiltak: 4-ÅRS BOK (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: 4 års-bok
Målgruppe (alder): 4 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 3
Totalt antall timer: 5
Mål:
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.
Livstolkning og livsmestring:
Barna skal oppleve seg sett og at vi setter pris på dem. Jeg er unik og fantastisk.Vi vil at de skal kjenne at Gud er fornøyd med at han skapte dem, han elsker dem.
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 stiller stormen,
Mark.4,35-41. Høre om Bibelen som er den viktige boken, Boken der vi finner historien om ham som skapte oss, han som elsker oss og er fornøyd med oss. Jeg hører til i denne kirken.
Kristen tro i praksis:
Synge kristne sanger. Delta i gudstjeneste. Bibelen som stedet for å bli kjent med Gud. Madlamark er min kirke.
Utfyllende Informasjon:
Vi har gode erfaringer med utdeling av Bibel til 4-åringer. Etter flere år der vi har delt ut denne bibelen legger vi merker til at barna blir lest for og kan en del av det som står i Bibelen. Dette
merkes når barna kommer på dåpsskole som 6-åringer.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 18 Gutter: 10
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 48
Av disse var det 14 som var alle tre samlingene, 25 var på to av samlingene, og tre var bare på gudstjenesten.
Oppslutning: 58%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 9 kvinnelige og 2 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Det var nyttig å få middag servert på torsdag ettermiddag. Tidspunktene var gode. Det var en god opplevelse for 4-åringer og foreldre. Godt opplegg. Veldig bra evalueringer, foreldre svært
fornøyd. Ikke alle leverte evalueringsskjema. En negativ og resten positiv til å be om frivillig betaling på utdeling av rotte-dvd.
Generelle kommentarer:
Samlingene er evaluert og ferdig skissert for neste år, med forandringer.

12 av 21

Vedlegg
2013 skisse fireårs-opplegg.doc
2012 invitasjon fireåringer.docx
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Tiltak: Dåpsskole (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Et tidsavgrenset breddetiltak rettet mot 6-åringer
Målgruppe (alder): 7 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 3
Totalt antall timer: 9
Mål:
Barna skal bli kjent med kirken og kjenne seg hjemme der. Vi ønsker også at barna skal få kjennskap til hva som skjer i dåpen, og bli kjent med flere Bibelfortellinger; Skapelsen og Sakkeus.
Fokus på Jesus som sier at han er verdens lys.
Livstolkning og livsmestring:
Barna får boken "Tre i et tre". Vi snakker om vennskap, reflekterer sammen om dette. Ang Skapelsen så fokuserer vi at Gud er fornøyd med oss, vi må ta vare på oss selv og hverandre.
Sakkeus gjorde noe galt, han møtte Jesus og alt ble forandret. Kan det gjelde oss også? -refleksjon
Kirkens tro og tradisjon:
Gudstjenstedeltakelse. Fokus på dåpen, barna blir tegnet med korsmerket. Samtale om å være Guds barn.
Kristen tro i praksis:
Delta i liturgi og salmer på samlinger og i gudstjenesten. Vi gjør aktivt bruk av lysgloben, snakker om bønn og ber sammen.Fokus på Jesus som er verdens lys.
Utfyllende Informasjon:
Vi har to barnaskoler i menigheten. Det er gjort erfaringer med å invitere barn fra første trinn til å delta på de samme samlingene med dåpsskole. det fungerte ikke. Derfor har vi to dåpsskoler
parallelelt i tre uker, med samme opplegg for elever fra begge skolene. Dåpsskolen avsluttes med alle deltakerene er med i samme familiegudstjeneste.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 16 Gutter: 16
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 58
Dåpsskolen er gjennomført i januar det året de fyller 7 år. Vi tenker det dermed som et tiltak for 6-åringer.
Oppslutning: 55%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 2 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 1 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
14 av 21
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Tiltak: Tårnagenthelg (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 8 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 2
Totalt antall timer: 8
Mål:
- Samle menighetens døpte 8-åringer - Oppleve tilhørighet til kirken - Oppleve seg sett og verdifull. - Utforske kirkens skatter
Livstolkning og livsmestring:
- Oppleve seg sett, hørt og verdifull - Oppleve samarbeid og felleskap med andre Kirkens tro og tradisjon:
- Lære om kirkens kunst og symboler - Lære om dåpen
Kristen tro i praksis:
- Oppleve gudstjenestefelleskapet og være delaktig i gudtjenesten
Utfyllende Informasjon:
Det er nok å lete etter to symboler i symboljakten. Det var spennende å studere altertavlen, kjekt at det var dåp på gudstjenesten, kjekt at det ble lest fra "Skatten i Liljedal" som de fikk på
gudstjenesten. Det var sent å ha det fra kl. 14.30- 19.00 på lørdagen. Ungene var trette. Mulig dagtid fungerer bedre.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 3 Gutter: 15
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 59
Oppslutning: 31%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 2 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 3 kvinnelige og 3 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
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Tiltak: LysVåken (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: LysVåken
Målgruppe (alder): 11 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 1
Totalt antall timer: 12
Mål:
At barna lærer om og får en opplevelse av følgende bibel tekster:”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.
Livstolkning og livsmestring:
Vennskap og relasjoner.
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.
Kristen tro i praksis:
Gudstjeneste. Bønn. Sang. Lystenning.
Utfyllende Informasjon:
Ramme: lørdag kl.1645 til søndag kl.1300. Starter med avslutning av julemesse med tenning av julegran utenfor kirken. Barna opplever nedtelling til nytt kirkeår ved midnatt. Innføres når:
2012 Økonomi: Anslagsvis 30 deltagere. PR: Mat: T-skjorter: Aktivitetsmateriell: Honorar forteller: 1500,-. Totalt: Oppfølgingsansvar stab: TOL-medarbeider. Medarbeidere: Arbeidsgruppe.
Konfirmanter. Kateket. Sammenheng: Får en rask oppfølging gjennom Kode B over nyttår. Problemstillinger: Videreutvikling: Fast arbeidsgruppe.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 15 Gutter: 11
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 78
Oppslutning: 33%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 2 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 10 kvinnelige og 6 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
17 av 21

2012 Planlegging LysVåken.doc

18 av 21

Tiltak: Five up! (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 11 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 4
Totalt antall timer: 8
Mål:
- Bli kjent med Bibelens oppbygging, lære å slå opp og finne frem. - Vite at Gud elsker oss slik vi er. - kjenne trygghet, og erfare å bli sett og hørt. - Lære Fadervår og salmer.
Livstolkning og livsmestring:
- Gud er glad i oss akkurat lik vi er . Han har skapt oss. - Oppleve vennskap og felleskap med andre, tilhørighet til kirken vår, bli sett og hørt. Føle seg verdifull.
Kirkens tro og tradisjon:
- Den barmhjertige samaritan.
Kristen tro i praksis:
- Bli kjent med Bibelens oppbygging, lære å slå opp og finne frem. - Lære Fadervår, bordbønn og fri bønn. - Lære salmer og sanger.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 4 Gutter: 6
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 78
Det er det samme kullet som senere ble invitert på Lys Våken.
Oppslutning: 13%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Nei

Medarbeidere
På tiltaket deltok 2 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 1 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
Five up! brosjyre.doc
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Tiltak: Konfirmanter (A - 2012)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2012 Trosopplæringsplan i Madlamark menighet
Type tiltak: Konfirmasjon
Målgruppe (alder): 14 - 15 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 25
Totalt antall timer: 60
Mål:
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.
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 følelser og grenser tilgivelse og forsoning tro og tvil ressursforvaltning og forbruk. Rettferdighet
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
Kristen tro i praksis:
Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matt.22,37-40 Sosial rettferdighet, Amos 5,7-15 Bønn Bibellesning Diakoni Gudstjeneste Sang, musikk medarbeiderskap
Utfyllende Informasjon:
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. Mye 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.
Økonomi: Selvfinansierende gjennom deltageravgift. Det betales en grunnavgift på kr.550,- (konfirmantbok kr.115,-; Konfirmanttreff kr.250,-; Arrangementsutgifter kr.185,-) + weekend
kr.950,-. 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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 48 Gutter: 39
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 80
15 av konfirmantene er bosatt i nabomenigheten, men følger konfirmantundervisningen i Madlamark pga skolekrets. Disse fratrukket blir frammøte-prosenten 90%. Det bør også nevnes at
Stavanger kirkelige fellesråd tilbyr tilrettelagt konfirmantundervisning i Stavanger. Dette driftes av Madlamark menighet. Her var det 9 konfirmanter i 2012, ingen av dem bosatt i menigheten.
Oppslutning: 109%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
20 av 21

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 3 mannlige medarbeidere sammen med 3 kvinnelige og 4 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:

Vedlegg
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