Min Kirke

Enheten:

Informasjon om trosopplæringen i 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: 5074
Innbyggere: 7321
Antall døpte siste år: 40

Trosopplæringens hjemmeside
http://www.imarka.no
Oppstartsår
2011
Fase enheten befinner seg i
Gjennomføringsfasen (fra: 2011)
Hovedmål for trosopplæringen
Gjennom trosopplæringen i Madlamark skal barna og de unge:
• Få kjennskap til den treenige Gud og tro på Jesus Kristus, bl.a. gjennom å lære å be, bruke Guds ord, og delta
i nattverden, og slik få utviklet sin kristne identitet.
• Få kunnskap om Bibelfortellinger, kristen tro og tradisjoner.
• Få tilhørighet til Madlamark kirke – ”min kirke”.
• Få livshjelp i lys av troen, og oppleve at kristentroen er aktuell for livet.
• Få gode opplevelser av å bli sett, akseptert, og inkludert slik de er, i åpne og inkluderende fellesskap.
• Få utviklet sitt engasjement i kirke og samfunn, og motiveres til tjeneste i tråd med sine gaver.
Samtidig skal trosopplæringen gi foreldrene og familiene hjelp og støtte til å dele troen hjemme.
Disse målsettingene forutsetter vilje og evne til endring og kreativitet. En satsing på å nå bredt ut gjennom
trosopplæringen, forutsetter at menigheten som helhet er åpen og inkluderende.
Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten
Utdrag fra "grunnlag og særpreg" i planen: Menigheten og trosopplæringen: • Dåpskullene ligger pr.2013 på
ca.55 døpte, konfirmantkullene på ca.75. Totalt 5115 medlemmer. • Det kontinuerlige barne-og
ungdomsarbeidet står sterkt i Madlamark, og er viktig trosopplæring selv om det faller utenfor
«bredde-definisjonen». Breddetiltak skal om mulig knyttes opp mot de kontinuerlige tiltakene gjennom
samarbeid og koordinering, slik at de gjensidig påvirker hverandre mtp.oppslutning, innhold og sammenheng. •
I Madlamark menighet er det ofte høy deltakelse ved de etablerte trosopplæringstiltakene; 4-årsbok, dåpsskole
og konfirmasjon. • Menigheten har egen barnehage, og ellers godt samarbeid med barnehagene og skolene
gjennom samlinger til jul og påske, julevandringer for 1.klassinger m.m. • Menigheten er preget av mange godt
voksne og eldre som står for trofasthet og kontinuitet. Samtidig innebærer dette at fornyelse og foryngelse ikke
kommer av seg selv. Syn på barn og unge: • Barn og unge er ofte lærevillige og åpne. • Gjennom dåpen starter
barnet på troens vei. • Barna og de unge er kirkens nåtid, ikke bare framtid. • Barn utvikler sin identitet tidlig,
tilhørighet til tro og kirke er derfor viktig fra starten av. • Barn og unge er unike og uendelig verdifulle.
Pedagogisk vektlegging: • Foreldrene er de viktigste trosformidlerne – det som skjer i hjemmet er viktig. •
Menigheten er et lærende fellesskap gjennom gudstjenesteliv, trospraksiser og øvrig menighetsliv. Barn og unge
lærer gjennom den totale opplevelsen de får gjennom tiltakene. • Barn og unge lærer på forskjellige måter.
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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

Dette fordrer forskjellig metodikk og mangfold i trosopplæringen. Troen knytter også an til forskjellige
dimensjoner i forskjellig grad for den enkelte; bl.a.rituell, intellektuell, estetisk, sosial, emosjonell, og etisk
dimensjon. Dette mangfoldet må totalt sett favnes og være bevisst. • Bibelfortellingene skal ha en selvfølgelig
plass i trosopplæringen.

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?
50
Kommentar:
En del av disse er konfirmanter som har tjenesteoppgave i tiltak.
Hvor mange av disse er rekrutterte i forbindelse med trosopplæringsarbeid) (Tall)
27
Samarbeider dere med andre organisasjoner? (kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, andre
organisasjoner i nærmiljøet osv.):
NMS: omkring menighetens misjonsprosjekt. Tett og god kontakt.
Speideren KFUM/K: Lokal speidergruppe, deltar noe menighetens arbeid.
Søndagsskolen: Menigheten følger søndagsskolens opplegg. Har god kontakt med kretsen.
Ung Kirkesang: barnekoret er knyttet til.
KRIK: Vi har lokal gruppe.
FollowMe: lokalt / by-samarbeid for ledertrening av ungdom.

Læring og utvikling
Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort hittil i arbeidet med å fornye trosopplæringen i
menigheten(e)?
Gjennom TOL-arbeidet har vi reflektert over følgende:
Vi opplever at barn som er deltagere i menighetens kontinuerlige tiltak, eller menighetsbarnehagen, i større grad
enn andre blir deltagere i breddetiltakene. Noe av dette skyldes personlig kontakt og relasjoner.
Vi opplever at større barn i høyere grad er avhengig av hverandre med tanke på å delta i tiltak. I LysVåken
opplevde vi at vi fikk ingen deltagere fra den ene skolen. Vi tenker at overfor større barn må vi være flinkere til
å jobbe med motivasjon inn mot enkeltpersoner som kan trekke med seg andre. Brev er ikke nok PR.
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Telefon: 51599353
Mobil: 93091549
Epost:
jan.steinar.halaas@stavanger.kommune.no
Gro Årsvoll
Kantor
Telefon: 51599356
Epost: gro.arsvoll@stavanger.kommune.no
Bettina Vidnes
Ungdomsarbeider
Telefon: 51599355
Epost:
inger.bettina.vidnes@stavanger.kommune.no

Vi opplever at et godt trosopplæringsutvalg med engasjerte personer er gull verdt i både planarbeid og
gjennomføring.
Vi opplever at det er en stor styrke at staben har et felles eierskap til trosopplæringen, at de står sammen om å
lykkes med dette. For eksempel betyr dette mye for integrasjon mellom gudstjenesteliv og trosopplæringen.
Vi opplever ingen negative tilbakemeldinger fra «folkekirkebredden» på vårt trosopplæringsprogram.
Vi opplever at trosopplæringsarbeidet totalt blir et stort program med svært mange oppgaver som skal løses. Det
blir mange baller i luften som skal håndteres på en gang, f.eks.med tanke på god langtidsplanlegging. Særlig i
utviklingsfasen av tiltak er det mye som må tenkes på og mange som må involveres på forskjellig vis. Det er
utfordrende å få tid til å håndtere både all frivillighet i dette, og all tverrfaglig jobbing i staben. Særlig
tidkrevende er det å utvikle gode skisser for tiltak, basert på gode evalueringsprosesser, som gjør at det krever
mindre å arrangere samme tiltak i neste runde.
Vi opplever at det krever mye både kreativitet og innsats hvis vi skal lykkes med informasjon ut til brukerne for
å få deltagelse, og innad i menigheten for å skape eierskap.
Vi opplever at det er en nærliggende fare at vi ikke beveger oss ut av «boksen» med tanke på frivillighet, at vi
stadig holder oss til de samme frivillige som er engasjert fra før. Her kreves holdnings-og praksisendring hos
oss.
Hvilke behov ser dere for utviklingen av nytt materiell?
Menigheten har gått sammen med andre menigheter i prostiet om å utvikle et eget grafisk design for
trosopplæringen, til bruk i kommunikasjon. Dette er en stor hjelp i utforming av invitasjoner og
kommunikasjonsmateriell. Menigheten starter et tiltak i 2014 for å motivere til dåp, gjennom å ha designet og
produsert en body for babyer. Denne sendes ut sammen med invitasjon til dåp. Tekst på bodyen er «Jeg er elsket
av Gud». Vi har behov for å utvikle en hobby-aktivitet til vår tiltak «påskekalenderverksted». Selve aktiviteten /
produktet sikter inn mot bruk i hjemmet som hjelp til å markere de fire viktige påskedagene. Ideen er et slags
«titteskap» med fire luker, hvor hvert skap har noen «remedier» som hjelper hjemmet til å fokusere denne
aktuelle dagen i påsken (palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag). Her må materiell pre-fabrikeres av
lokale snekkere, evnt.kjøpes inn til overkommelig pris. Idèen er veldig god, utforming og økonomi veldig
uavklart, og behovet for kreativitet stort. Vi tar gjerne mot hjelp til dette…. Vi trenger å lage en egen
dåpsinvitasjon ved bruk av vårt eget grafiske design. Invitasjonen skal være lokal, romme god motivasjon til
dåp, info om babysang og medfølgende body, m.m. Skal utvikles våren 2014.01.08
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Tiltaksrapporter oppsummert
Alder

Navn på tiltak

Sokn

Fra plan

Omfang i samvær Omfang i timer

0

Babysang

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 13

20

0

Dåpsfasen

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 3

4

1

Adventsamling

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 1

2

2

Hilsen på døra

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 1

1

4

4-ÅRS BOK

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 3

5

7

Helt førsteklasses

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 4

9

9

Tårnagenthelg

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 5

18

11

LysVåken

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 2

20

14

Snart konfirmant

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 2

3

14 15

Konfirmasjon

Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 25

66

14 15

Tilrettelagt konfirmasjon Madlamark menighet 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning 16
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Tiltak: Babysang (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
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, 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.
Livstolkning og livsmestring:
La barna oppleve seg sett, verdifull og elsket. Oppleve nærhet og få felleskap med andre
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. Matt.28,20, med alle dager. Joh. 10,27-28, hyrden. Joh. 14,6, veien,
sannheten og livet.
Kristen tro i praksis:
Aftenbønn. Bordbønn. Velsignelsen. Oppleve musikk og sang knyttet til den kristne tro. Bønn og kjente bibelsitater. Delta i gudtjeneste.
Utfyllende Informasjon:
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?

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 16 Gutter: 5
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 38
Her er det regnet de som har gått flere ganger. Det har vært flere i starten, men de "detter av" etterhvert . Grunnen til dette, mener flere i evalueringern, skyldes at de har det mer travelt enn de
trodde, noen syns barna blir for store/ urolige til at foreldre syns det er kjekt å gå, noen er begynt på jobb, tilfeldigheter. Noen har også sagt at babyen og søksken har vært syke i ukesvis.
Oppslutning: 55%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 0 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
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På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 0 mannlige medarbeidere sammen med 0 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Mødrene mener Babysangen er sosial, kjekt å møte andre babyer og mødre, kjekt å se at barna har det kjekt, kjekt med nye sanger, "aktivitessanger", kjekt å være med på gudstjenesten.
Generelle kommentarer:
Vi har flyttet babysangtidspunket fra kl. 10.30 til 11.00, da dette ser ut til å være en bedre tid for de fleste. Kjekt med bevelgelse i kirkerommet når vi er med på gudstjenesten (vi beveger oss
og synger i hele kirken, fremfor å stå på samme sted foran ved alteret)

Vedlegg
Babysang Madlamark menighet dagsprogram.doc
Sanger til babysang høsten 2011.doc
Evalueringskjema høsten 2011.doc
Bibeltekster på Babysang våren 2013 vedlegg.doc
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Tiltak: Dåpsfasen (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 0 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 3
Totalt antall timer: 4
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 (frelseshistorien) 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: 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 to-delt
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 20 Gutter: 20
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 40
Ikke sjekket hvor mange invitasjoner til dåp som er sendt ut (tilhørende). Av disse 40, er 14 døpt i andre kirker. I tillegg til de 40, er 9 døpt hos oss, men tilhører andre menigheter.
Oppslutning: 100%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

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:
Gjennomføringen i 2013 har bare vært dåpssamtale og gudstjeneste. Vi skal nå i starten av 2014 i gang med en revidering og videreutvikling av dåpsfasen, med tanke på å utvide med
en-kvelds dåpskurs, samt motivasjon til dåp.
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Tiltak: Adventsamling (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 1 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Mål:
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.
Livstolkning og livsmestring:
Gi ord og trygghet til å praktisere troen i hjemmet og i kirken
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
Kristen tro i praksis:
Bønn for barnet. Julesanger og andre kristne barnesanger. Lystenning og andre trospraksiser knyttet til advent og jul. Julekrybbe.
Utfyllende Informasjon:
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:?

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 7 Gutter: 1
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 42
Alle de påmeldte hadde vært på tiltak i kirken før, enten i Miniklubb eller Babysang. Trosopplæringsmedarbeider kjente alle.
Oppslutning: 19%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 1 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Koselig med treff, treffe andre med små barn, variert program - bra, kjempebra med påminning pr. sms,
Generelle kommentarer:
En time er nok. Da må vi kanskje kutte ned på stasjonene vi hadde i kirken, enten ved å korte ned innholdet, eller ved å kutte ut en stasjon. Tidspunktet kl. 17.00- 18.00 er et passelig tidspunkt.
Både prest og trosopplæringsmedarbeider syns samlingen var bra med tanke på opplegget generelt.
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Tiltak: Hilsen på døra (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 2 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 1
Totalt antall timer: 1
Mål:
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.
Livstolkning og livsmestring:
Oppleve at jeg er Guds barn. Han er med meg- alltid.
Kirkens tro og tradisjon:
Lære å be.
Kristen tro i praksis:
Be kveldsbønn, aftenbønn og andre barnebønner sammen med foreldre/ foresatte og søsken i hjemmet
Utfyllende Informasjon:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 21 Gutter: 31
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 52
Noen frivillige og noen ansatte gikk på dørene og leverte bønnebok og hilsen personlig. Derfor 100% oppslutning.
Oppslutning: 100%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 4 kvinnelige og 1 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
Vi gjennomførte besøkene i november/desember, med mye dårlig vær. Noen besøkere opplevde dette som feil årstid, med tanke på utfordringen med å komme "innenfor dørstokken" når de var
våte, og at barna som kommer i døra ofte er lettkledde og klar for senga på aktuelt ettermiddagstidspunkt. Vurderer å flytte tiltak til september av den grunn. Vi opplever svært hyggelige og
positive foreldre på dørene, og får ofte mulighet til å si noe mer om trosopplæringsprogrammet og sammenhengen dette står i. Det oppleves som nyttig og relevant å være en kirke som er
"utadvent" og møter folk hjemme med noe positivt.

Vedlegg
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Tiltak: 4-ÅRS BOK (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
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:
Jeg er unik og fantastisk.
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.
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:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 14 Gutter: 16
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 53
7 av 30 var på bare en samling, 14 var på to samlinger og 9 var på alle tre samlinger. De som ikke hadde mulighet til å være med i gudstjenesten fikk bibelen etter samlingen.
Oppslutning: 57%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 5 kvinnelige og 6 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Både torsdagsamling og lørdagssamling evalueres av foreldrene til 5,5 på skala til 6. De fleste er veldig fornøyd med at det er variert, kjekke aktiviteter for barna, gode fortellinger, og at det
serveres middag i forkant på torsdag. En synes det var litt lenge. Gudstjenesten er ikke evaluert.
Generelle kommentarer:
Gjennom intern evaluering er vi fornøyd med veldig mye. Vi vil bli bedre på å organisere frivillige i tydelige funksjoner som kjøkkenhjelp og vertskap, og gi konfirmantene bedre ledertrening i
forkant. Vi ønsker å snu på rekkefølgen i lørdagssamling ved å starte med samling, og ha kafe-delen i etterkant. Da unngår vi det enkelte opplever som "ventetid".
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forkant. Vi ønsker å snu på rekkefølgen i lørdagssamling ved å starte med samling, og ha kafe-delen i etterkant. Da unngår vi det enkelte opplever som "ventetid".

Vedlegg
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Tiltak: Helt førsteklasses (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 7 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 4
Totalt antall timer: 9
Mål:
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.
Livstolkning og livsmestring:
Håp og trygghet. Sorg og tapsopplevelser.
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.
Kristen tro i praksis:
Gudstjenesten. Bønn. Sanger. Bibelfortellinger.
Utfyllende Informasjon:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 21 Gutter: 11
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 60
Også tilhørende var invitert. Det var da 67 som fikk innbydelsen.
Oppslutning: 53%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 2 mannlige medarbeidere sammen med 1 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
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Tiltak: Tårnagenthelg (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Tårnagent-helg
Målgruppe (alder): 9 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 5
Totalt antall timer: 18
Mål:
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.
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.
Kirkens tro og tradisjon:
Min kirke - symboler i kirken. Bibelforteling om Kristi himmelfart og pinsen og Paulus. Dåp. Misjon. Diakoni?
Kristen tro i praksis:
Pinsefeiring. Kirkens bursdag Be bønner, synge, medarbeider i gudstjeneste
Utfyllende Informasjon:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 8 Gutter: 7
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 56
Vi invitere også tilhørende. Da ble antall sendte invitasjoner 63.
Oppslutning: 27%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 4 kvinnelige og 2 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Muntlig evaluering. "Dette var kjempekjekt!" "Det var kjekkere enn foball!" Klatring i tårnet var kjekt. Agentpølser var veldig godt.
Generelle kommentarer:
Kan utnytte søndagsmorgen til litt undervisning.

Vedlegg
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Tiltak: LysVåken (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: LysVåken
Målgruppe (alder): 11 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 2
Totalt antall timer: 20
Mål:
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.
Livstolkning og livsmestring:
Vennskap og relasjoner. Selvstendighet og tilhørighet
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: 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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 8 Gutter: 8
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 49
Alle påmeldte unntatt en var fra den ene skolen. Den ene trakk seg når han oppdaget at ingen andre kjente var påmeldt.
Oppslutning: 33%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 1 mannlige medarbeidere sammen med 6 kvinnelige og 8 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
Bare brev-invitasjoner ble brukt, da vi ikke har innpass for PR i skolen. Her må det brukes mere kreativitet, og vi har en utfordring i at vi nå ikke har noen på kullet fra den ene skolen som
deltagere. Dermed blir det ikke så lett å bruke eldre elever som PR-agenter neste år. Vi tror opplegget har potensiale til mange flere deltagere. Opplegget oppleves som stort sett godt. Vi fikk
igjen en veldig god opplevelse av julefortellingen gjennom profesjonell forteller, og vil gjenta dette. Vi har en opplevelse av at det ble mye øving / verkstedjobbing fram mot gudstjenesten, med
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igjen en veldig god opplevelse av julefortellingen gjennom profesjonell forteller, og vil gjenta dette. Vi har en opplevelse av at det ble mye øving / verkstedjobbing fram mot gudstjenesten, med
alle samlet i plenum. For mange elementer som skulle ha deltagelse. Samtidig tror vi at enkelte, særlig gutter, opplevde litt for lite action. Vi tror vi kan komme til rette med dette gjennom at
verksted-tiden er mer differensiert og valgfri, slik at flere blir møtt på deres interesser. Dette krever mer frivillig innsats.

Vedlegg
2013 Undervisning Lys og Våken1.doc
2013 Planlegging LysVåken2.doc
2013 invitasjon1.pdf
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Tiltak: Snart konfirmant (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Annet Tiltak
Målgruppe (alder): 14 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 2
Totalt antall timer: 3
Mål:
Motivere til deltagelse i konfirmantopplegget.
Livstolkning og livsmestring:
Motivere gjennom å stille disse store spørsmålene: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hva er meningen med livet?
Kirkens tro og tradisjon:
Dåp og dåpsopplæring. Konfirmasjon som rituale, historie og tradisjon.
Kristen tro i praksis:
Det blir ikke lagt opp til trosutøvelse i dette tiltaket, da formålet er å informere om og motivere til konfirmasjonen.
Utfyllende Informasjon:
Ramme: Innføres når: allerede, utvides med infosamling 2014. 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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 29 Gutter: 24
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 71
"Antall døpte i målgruppen" inkluderer ikke 8 stk fra nabomenigheten, som etter avtale om at vi også skal inkludere disse med invitasjoner(spesielle adresser)da de går på "vår" ungdomsskole.
10 stk.møtte ikke av de som allerede var digitalt påmeldt. Oppslutningen om konfirmasjon ble noe større da det kom flere etteranmeldte.
Oppslutning: 75%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 2 mannlige medarbeidere sammen med 1 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Generelle kommentarer:
Merknad: bare innskrivingssamlingen ble gjennomført i år, 1 samvær, 1 time, i tråd med opptrappingsplan. Vi opplever innskrivingssamlingen som en "god start", godt organisert, motiverende,
og noe praktisk oppklarende med tanke på at vi får kjennskap til noen spesielle behov, og vi får avklart noen ønsker for tjenesteoppgaver og interesser.

Vedlegg
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2014 Skisse innskrivingssamling.doc Type: Organisering / administrasjon,Undervisningsopplegg
Innhold: Konfirmasjon,
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Tiltak: Konfirmasjon (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Konfirmasjon
Målgruppe (alder): 14 - 15 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 25
Totalt antall timer: 66
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:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 32 Gutter: 35
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 67
Frammøtetallet inkluderer 15 konfirmanter fra andre menigheter - hovedsaklig kommer disse fra nabomenigheten hvor vi har avtale om å ta imot de som går på "vår" ungdomsskole. Disse får
også invitasjon til konfirmasjon fra oss. Regnes bare deltagere fra egen menighet, og vi tar med to fra egen menighet på "tilrettelagt opplegg", utgjør dette totalt 54 konfirmanter av 67 døpte,
altså 81%.
Oppslutning: 100%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
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Medarbeidere
På tiltaket deltok 0 kvinnelige og 3 mannlige medarbeidere sammen med 5 kvinnelige og 7 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Foreldre er veldig fornøyd og begeistret over mangfoldet av samlinger, og kommunikasjonen med kirken. Konfirmantene er veldig fornøyd med mange av samlingene, særlig med samlingene
hvor det "skjer" noe (kickoff, klimaspill, weekend, "konfirmanttreff 2013") og smågruppesamtaler. Noen synes det ble litt langdryge undervisningsøkter noen ganger. I det store og hele veldig
fornøyde konfirmanter.
Generelle kommentarer:
Vi opplever å ha et variert konf-opplegg med mange samlinger med en del "action". Det er et klart inntrykk at konfirmantene generelt trives. Noen samlinger og weekend har god involvering
av eldre ungdommer / konfirmantledere - dette er et stort pluss. Forøvrig står ansatte noe alene om opplegget - her kunne vi hatt med faste voksne frivillige medarbeidere. Opplegget kan
videreutvikles med tanke på relevans for eget liv. Opplegget følger ikke en fast rytme når det gjelder oppmøte-dager, og kan derfor virke noe komplisert å følge med på for dem som ikke følger
med i semesterplanen. Særlig bør vi gjøre tjenesteoppgavene mindre komplisert, og dermed programmet noe mer oversiktlig. Påmeldings-prosenten kan påvirkes av at opplegget virker noe
uoversiktlig, og det bør jobbes med en forenkling i påmeldingsinformasjonen.

Vedlegg
2013 Program konfirmanter.docx
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Tiltak: Tilrettelagt konfirmasjon (A - 2013)
Fra Sokn: Madlamark menighet
Navn på plan: 2013 Trosopplæringsplan Madlamark til godkjenning
Type tiltak: Konfirmasjon
Målgruppe (alder): 14 - 15 år
Deltagere:
.

Samvær og timer
Antall samvær: 16
Totalt antall timer: 0
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:
Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Jeg er unik og verdifull. Vennskap og relasjoner. Tilgivelse og forsoning.
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.
Kristen tro i praksis:
Min kirke - tilhørighet til menigheten. Nattverden. Bønn – Fader vår. Matt.6.
Utfyllende Informasjon:
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.

Oppslutning
Antall fremmøtte i målgruppen: Jenter: 4 Gutter: 5
Antall døpte (0-18) i målgruppen: 9
Oppslutningen her er umulig å fastsette. Tiltaket driftes på vegne av hele byen. Det er umulig å vite hvor mange som er i målgruppen. Invitasjoner deles ut gjennom spesialavdelinger på skoler,
samt at det blir gjort kjent som et alternativ i de fleste menigheters generelle invitasjon til konfirmasjon. Av 9 deltagere, var 2 bosatt i vår menighet.
Oppslutning: 100%
Ble tiltaket tilrettelagt for deltakere med særskilte behov? :
Ja

Medarbeidere
På tiltaket deltok 1 kvinnelige og 3 mannlige medarbeidere sammen med 0 kvinnelige og 0 mannlige ulï¿½nnede medarbeidere. Hovedtrekk i evalueringen:
Evaluering gjøres løpende med god kontakt med foreldre. Hovedinntrykk er at foreldre er svært takknemlige og fornøyd med opplegg og oppfølging. Konfirmantene som er i stand til det, gir
også svært god respons på fellesskapet og deltagelsen.
Generelle kommentarer:
Vi er svært fornøyd med teamarbeidet i dette tiltaket. Flott og nødvendig å være godt bemannet med ansatte, og tverrfaglig kompetanse: kantor, prest, kateket. Opplegget er lett å gjennomføre
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Vi er svært fornøyd med teamarbeidet i dette tiltaket. Flott og nødvendig å være godt bemannet med ansatte, og tverrfaglig kompetanse: kantor, prest, kateket. Opplegget er lett å gjennomføre
med tanke på den gjentagende strukturen, men uforutsigbart med tanke på hvilke behov og funskjonshemminger deltagerne har. Derfor viktig å være godt bemannet, og ha gjort godt forarbeid
med dialog / hjemmebesøk før oppstart. Det bør være et mål å klare å differensiere opplegget enda bedre med tanke på å gi de godt-fungerende deltagerne noe mer for intellektet og
menighetsfellesskapet/menighetsdeltagelsen.
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