Plan for Evje og Hornnes menighet (2016)

EVJE OG HORNNES SOKNERÅD
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
Evje og Hornnes menighet har alle døpte og tilhørende barn fra 0-18 år som målgruppe.
IKKE EN IKKE TO IKKE TRE, MEN ALLE VIL VI HA MED.
VISJON: Vi vil være en levende folkekirke, der barn og unge får erfare at her hører de til.
HOVEDMÅL:
Sammen i kirka skal vi...
- Gi barn og unge tilhørighet gjennom dele tro og undring, kunnskap om kristne tradisjoner og verdier, opplevelser
og fellesskap, håp og kjærlighet.
- Vekke, styrke troen hos barn og unge gjennom bibelfortellinger om Jesus og Guds kjærlighet.
- Gi barn og unge trygghet og troen på seg selv.

Grunnlag og særpreg
Evje og Hornnes er en innlandskommune med ca 3500 innbyggere. Periodene med gruvedrift og seinere
militærleir har prega vekst og utvikling. I dag er Evje et handelssentrum for omkringliggende kommuner, og har
stor gjennomgangstrafikk av hyttefolk og andre turister. Kommunen har to kommunale og to private barnehager, to
barneskoler, en ungdomsskole, svømmebasseng og idrettshall. Idrettslaget har mange aktiviteter og stor
oppslutning blant barn og unge i bygda.
Evje og Hornnes sokn ble slått sammen i 2012, og har to kirker, Hornnes kyrkje fra 1828 og Evje kyrkje fra 1891,
ingen kirkesal etter menighetshus. Men bygda har 5 bedehus, Blåkorshuset og leirstedet Evjetun. I tillegg har vi
pinsemenigheten Elim. Til sammen blir det drevet et variert barne- og ungdomsarbeid i bygda: 5 søndagsskoler,
speiderarbeid, barneforeninger, barnekor, ungdomsforeninger, ungdomsklubb, ungdomskor, Krak og Krik.
Kristent arbeid i bygda er prega av oppdeling i grupper, delvis pga geografiske kretser, delvis pga skille mellom
organisasjoner.
Gjennomsnittsalderen er høy, og frammøte heller lavt på vanlige høgmesser. På familiegudstjenester med
invitasjon til særskilte grupper/alderstrinn er det godt frammøte (ca 50%). Bortimot 100% av våre døpte, velger
konfirmasjon i kirka . Det er ca 30-40 døpte i hvert årskull.
Årlige punkttreff for aldersgruppen 0 - 10 år. Dette impliserer utdeling av bøker og bibel, babysang, samling i
kirken, tårnagentene som går over to dager, bibel vandring og lysvåken, samt konfirmasjonsundervisning inkl helg.
Vi vektlegger at barna får en kjennskap til kirkerommet, kirkelig praksis som Gudstjeneste, bibeltekster og
sang.Det er stor innvandring til kommunen. Evje barneskole har elever fra mer enn 20 ulike land.

Organisering, rammer og ansvar
Det statlige tilskuddet er pr i dag 270 000kr, som tilsvarer ca 40% stilling. Etter en kort periode med trosopplærer
i 40 % stilling, og en midlertidig løsning med tre ansatte i 14% +14% + 16%- stilling. Er vi nå landet på en person i
40% stilling. Trosopplærer utvikler og etablerer nye tiltak (eks. krøllekveld, kirkerottekveld, ungdomsklubb, yngres)
og samler opplysninger og skriver den lokale planen for trosopplæring.Det ønskes å legge vekt på å arbeide med
aldersgruppa 10 - 14, og 15 - 18 år. KRIK og speiderne kan være riktige samarbeidspartnere for å kunne oppnå
våre ønsker, som er å stimulere ungdommen til lederansvar. Trosopplærer er koordinator mellom
samarbeidspartnerne, presten, komitélederne, og de frivillige. Frivillige til arbeid for ungdommen er ikke lett å
mobilisere på nåværende tidspunkt. Økonomiske og menneskelige ressurser kan være begrensende.
Soknerådet har nedsatt et utvalg for trosopplæring med overordnet ansvar for de ulike tiltakene i planen.
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Trosopplærere og sokneprest er med i utvalget, sammen med to frivillige.
Fra før finnes et dåpsutvalg som fortsetter sine oppgaver med dåpshilsen, utdeling av 3-års barnebibel, 4-årsbok
og 6-årsbok. Tårnagenter og lysvåken har egne komiteer, basert på frivillige i samarbeid med soknepresten.
Det finnes et mangfoldig barne-og ungdomsarbeid drevet av kristne organisasjoner i bygda. Det arbeides med
kontakt og avtaler med disse. (Eks søndagsskole, speider, ungdomsforeninger, KRIK)
Kirkeverge setter opp budsjett/ økonomiplan i samarbeid med utvalg for trosopplæring, som soknerådet
vedtar.Soknerådet arbeider med plan for givertjeneste.

Sentrale dimensjoner
Samvirke med hjemmet og familien
Hjemmet er den viktigste arenaen for barns trosopplæring. Menigheten ønsker et godt samarbeid med hjemmene
om dette. Og det er viktig å bygge en god bro mellom menigheten og hjemmet. I dåps samtalene oppfordres
foreldre og fadderen til og gi barna opplæring i den kristne tro.
I tiltakene for de minste barna, spiller foreldrene en viktig rolle. De følger barna til kirka, småbarnsang, babysang
og de får materiell med hjemme på ulike samlinger de kan bruke med barna. Det er dåpslys, dåpsengel, cd og
hefte til 2 års dåps dag, krøllebok, barnebibel, 4 års bok, 6års bok, tårnaagenter bok og konfirmant bok.
For større barn blir foreldre involvert med at de deltar i planlegging og gjennomføring av ulike tiltak som
tårnagenter, lysvåken, ungdomsklubb, konfirmantarbeid.

Barn og unges medvirkning
Vi legger vekt på at barn og unge får oppgaver etter sine evner og anlegg. Det er viktig å legge til rette, slik at de
kan føle seg trygge og øve på sine oppgaver. Barn og unge er med i planlegging av gudstjenester,
trosopplæringstiltak og annet menighetsarbeid.
I gudstjenester kan barn og unge for eksempel ha oppgaver som å styre Power Point, lese tekster, kollektør, helle
i dåpsvann, dele ut salmebøker, de kan også være med som liturger og nattverdutdelere. Fokus på samarbeid
barn, unge og de som er ansvarlige for gudstjenesten er viktig.
På baby og småbarnsang legger vi vekt på nærhet og kontakt mellom foreldre og barn, og viderefører kristne
sanger og regler de kan bruke i hjemmet.
Utdelingen av 4 og 6 års bok, krøllekveld og kirkerottene kveld gir grunnlag for samhandling og samtale rundt den
kristne tro i hjemmet.
Vi satser også på ledertrening blant ungdommene, der vi sender de på kurs en gang i året. Dette er slik at de skal
få en reell mulighet til å være ledere for yngre barn.

Inkludering og tilrettelegging
I tiltakene våre skal det være plass for alle, uavhengig av funksjonsnivå, kultur eller økonomi.
Kirkene og bedehuset vi benytter er tilgjengelige for rullestol. I invitasjoner spør vi etter matallergier eller andre
behov. Egen betaling i tiltakene er null eller svært lav.
Vi vil også gjerne ta imot barn/unge fra andre kulturer. Det er for tiden mest oppslutning av disse på
småbarnssangen.

Gudstjeneste
Gudstjenestene er det viktigste samlingspunkt for vår menighet. Det er også en kjensgjerning at gudstjeneste,
prest og kirke har et dårlig omdømme blant mange unge. Derfor er det viktig at de unge får gode møter med
kirke, prest, kirkelig personale for øvrig og gudstjenesten. De unge må få mulighet til å kjenne seg til rette i en
gudstjeneste og bli kjent med gudstjenestens dynamikk og oppbygning. Flere, men ikke alle, trosopplæringstiltak
bør ende opp med en gudstjeneste.

Diakoni
Trosopplæringen skal gi rom for å utvikle et trygt selvbilde, etablere relasjoner og livsutfoldelse for hele
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mennesket, med bruk av ulike sanser, evner og uttrykksmåter. Alle har behov for å bli møtt med kjærlighet og
omsorg i glede og sorg. Alle barn og unge skal bli møtt og tatt vare på som den de er.
Gjennom baby og småbarnsang får vi et nært forhold mellom foreldre og barn, og deres relasjon.
Konfirmantene gjennomfører også hvert år en innsamlingsaksjon.
Vi har et diakoniutvalg i menigheten og vil engasjere de i noen tiltak som baby og småbarnsang og
ungdomsklubb.
Vi vil fortsette å arbeide for å inkludere et diakonalt perspektiv i våre tiltak.

Misjon
Misjon er en viktig del av kirkens ansvar. Vi vil bidra til å dele evangeliet med andre, og vi vil formidle opplevelser
av at vi er en del av et verdensvidt fellesskap der vi både kan gi og ta imot. Kampen for rettferdighet er også en
del av oppdraget.
Menighetene har misjonsavtaler gjennom NMS, og bytter samarbeidsorganisasjon og prosjekt ca. hvert 3.år. Der
er 6 gudstjenester pr. år som har informasjon om og ofring til prosjektet.
Vi vil samarbeide med lokale aktører for de respektive misjonsorganisasjoner, skaffe informasjon om arbeidet og
inspirere til å bidra.
Vi vil fortsette arbeidet for å integrere misjons tanken i et eller flere tiltak.
E &H har mange ulike innvandrere og vil ha flerkulturelle gudstjenester der vi møtes med ulike språk, hudfarge og
konfesjon- men er et i troen på Jesus.
Vi vil involvere barn i gudstjenesten og inspirere til aktiv handling for å bidra- til å hjlpe både lokalt og universelt.
Vedlegg:
Flerkulturell gudstj 28 feb 2016 Hornnes krk.docx
(/Files?fileID=ae7e3168-5627-43a4-90a0-f635955dfca8)
Plakat til flerkulturell gudstjeneste i Hornnes kirke.docx
(/Files?fileID=9bf236fb-03d9-41d3-a68e-8d7303baa83e)

Musikk og kultur
Musikk og annen kulturvirksomhet er gode muligheter til å formidle både kirkens tro og kristen tro i praksis til både
barn og ungdommer.
Vi legger vekt på at barn og ungdommer skal bli kjent med ulike salmer og sanger.
Sang og musikk er med i mange tiltak vi har, men ut preger seg nok mest på småbarnsang, babysang og koret
for ungdommer NY ID. Dette er med på å gi mulighet til å uttrykke seg gjennom sang og bevegelser, og dette gir
en sentral læringsarena som gir sangene eierforhold til det som synges, samtidig som sangene er tros
formidlende.
I samarbeid med prester og kirkemusikere er det laget en kjerneliste over kjernesalmer som er høyfrekvente i
kirken Evje og Hornnes på de ulike gudstjenestene.
Det som finnes av kirke kunst, symbolene og kirke rommet brukes aktivt i de samlingene vi har i kirka som på
samlingen før 4 års bok, småbarnsang når den er i kirka, tårnagenter og lysvåken.
Vedlegg:
Salmer i trosopplæringen E&H.docx
(/Files?fileID=318c6491-37fe-4298-bf19-7dc17179646a)

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Det finnes et variert tilbud i regi av ulike kristne organisasjoner: Søndagsskoler, barnekor, barneforeninger,
speiderarbeid, KRAK, KRIK og ungdomsforeninger. Vi betrakter alt dette som viktige bidrag i
trosopplæringstilbudet til barn og unge i Evje og Hornnes.
Søndagsskolen deltar i gudstjeneste, og menigheten informerer om søndagsskolene i forbindelse med utdeling
av 4-årsbok og 6-årsbok. Årlig samarbeid med Blåkors-speiderne om gudstjeneste, og med KRIK om
konsert/gudstjeneste (KRIK-messe). Barneforeninger har deltatt på Barnas misjonsdag i kirka.
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Det er avholdt møter med ledere i barnearbeid for kontakt og informasjon, og med ledere i ungdomsforeninger
med tanke på felles ungdomsfestival /helg.

Frivillig medarbeiderskap
For å makte utfordringene i Plan for Trosopplæring, er vi avhengig av mange frivillige medarbeidere. Menighetens
ansatte og menighetsrådet har medansvar for å legge til rette for frivillig medarbeiderskap. Trosopplærer og
trosopplæringsutvalget har et særlig ansvar for dette.
Vi vil gjerne samarbeide med de kristne organisasjonene som driver barne-og ungdomsarbeid, og håper at noen
medarbeidere også kan bidra i kirkens tiltak. Men vi vil også utfordre foreldre/foresatte, faddere og besteforeldre,
kirkeaktive som mindre aktive – til å gjøre en frivillig innsats. Det er viktig at frivillige medarbeidere involveres i
planlegging og gjennomføring av tiltakene. De må få klare grenser for tidsbruk og ansvar.
På sikt ønsker vi å få et ”medarbeiderkartotek”, og vi vil prøve å få til et medarbeiderforum som kan møtes minst 1
gang pr. år.

Tverrfaglig samarbeid
Staben består av sokneprest, trosopplærer, kirkeverge, menighetssekretær, kirketjenere, kordirigent, prostidiakon
og organistvikarer. Disse er i ulik grad involvert i trosopplæringen. Trosopplærer har et hovedansvar for å utvikle
planen, administrere og koordinere tiltak. Soknepresten er sterkt involvert i tiltak som knyttes opp til
gudstjenester, og dessuten i babysang og ungdomsklubb. Menighetsskretær tar seg av navnelister, invitasjoner
og påmelding. Kirkevergen tar aktivt ansvar for økonomi og disponering av ressurser. Kirketjenerne tar arbeidet
med økt renhold og orden.
Felles forum for informasjon og samarbeid er stabsmøtet annenhver uke.

Kommunikasjonsarbeid
Trosopplærer har vært i kontakt med samtlige relevante samarbeidspartnere for trosopplærings arbeidet. Vi har
hatt møter ang ungdomsarbeid og arbeid for mindre barn.
Vi har personlige invitasjoner for ulike tiltak pr post, her legger vi vekt på helhetlig preg, enkelt språk og bilder fra
de ulike lokale samlingene.
Hva som skjer står også på kirkens hjemmeside, vi sender også inn informasjon til menighetsbladet Ljosglimt.
Plakater, brosjyrer, internett, lokalaviser, sms og e-post blir også brukt som kommunikasjon.
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Tiltak
Antall aktive tiltak: 19

Totalt antall per årskull: 249

Totalt antall timer summert: 369
Alder Navn på tiltaket

Omfang i
samvær

Omfang i Samlet for
timer
målgrupper

0

1 års samling etter dåpen

1

2

2

0

Dåpsgudstjeneste

1

2

2

0

Dåpssamtale

1

1

1

0-1

Babysang

20

40

80

2

Krøllekveld

1

3

3

2-4

Småbarnsang

20

40

120

3

Utdeling av barnebibel for 3 åringer

1

2

2

4

4 års bok

2

4

4

5

Kveld med kirkerottene

1

2

2

6

6års bok

2

2

2

6

Julevandring, ut fra IKO`s opplegg ”Høytidsvandringer”av
Ruth Jangård og Marit Lundstad

1

2

2

7

Påskevandring, ut fra IKO`s opplegg ”Høytidsvandringer”av
Ruth Jangård og Marit Lundstad

1

3

3

8

TÅRNAGENTHELG

2

7

7

9

Pinsefest , ut fra IKO`s opplegg ”Kirkehuset forteller”

1

3

3

10

LYS VÅKEN

2

12

12

13

Ungdomsklubb

12

36

36

14

konfirmantkurs

24

60

60

15

Ungdomskonferanse

1

18

18

16

5 i bilen på Skjærgårds M&M

1

10

10

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

Totalt antall per årskull: 30

Totalt antall timer summert: 60
Alder

Navn på tiltaket

Omfang i samvær

Omfang i timer

Samlet for målgrupper

11-12

Klubb fra 10-12

8

30

60
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1 års samling etter dåpen

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bygge nettverk etter dåpen. Motivere til å høre og lære kristne barnesanger i hjemmet.

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

Ansvarlig
Trosopplærer og dåpsutvalget

Kommentarer
De blir invitert til 1 års samling i desember, de som er døpt det året får personlig invitasjon.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Alle er skapt i Guds bilde. Motivere til å synge kristne sanger og si kveldsbønner i hjemmet.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Velsignelsen 4 Mos 6, 24-26
Jesus og barna Mark 10, 13-16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gi foreldrene og barna innføring i kristne sanger og kveldsbønner.
Oppfordre til at barna oppdras i den kristne tro.
Få med seg cd HJALMAR med kristne sanger hjem.

Arbeidsmåter
Vi har først en samling med sanger. Noen kjenner igjen sangene fra babysang.
Vi spiser litt frukt
Barna får utdelt en cd
Og vi avslutter med kveldsbønn sammen.
Vedlegg:
invitasjon til 1 års samling.docx
(/Files?fileID=76886862-57d4-4c30-bfe5-3556d783ae45)
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Dåpsgudstjeneste

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gjennomføre dåp
Gi veiledning til livet i dåpen
Gi informasjon og kunnskap om dåpens innhold og forpliktelser.

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

Ansvarlig
Presten

Kommentarer
Foreldre og faddere får tilgang til å medvirke og gjøre ting i dåpsgudstjenesten.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fødsel
Tilhørighet
Sette ord på tanker og erfaringer rundt det og bli foreldre

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpen er et sakrament, en hellig handling hvor Gud viser oss sin kjærlighet og nåde. Barnet bæres til dåpen
som et vitnesbyrd om at Gud tar imot oss slik vi er uten at vi trenger å prestere noe. Det er vår verdighet, vår
ukrenkelige verdi, som bekreftes i dåpshandlingen. Vi er ønsket og villet av Gud.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Dåpshandlingen minner oss om at ingen av oss bærer seg selv. Vi bæres av fellesskapet, og av Gud. Dåpen er
et symbol på dette. Dåpen er et uttrykk for vår dypeste identitet som mennesker, men også et uttrykk for den
tillit, avhengighet og ærbødighet som et fellesskap må bygges på.
Bibeltekster: Joh.3,16 – Matt.28,18-20 – Joh.8,12
Salmer: Det skjer et under i verden, Milde Jesus

Arbeidsmåter
Dåpssalme
Dåpsbok
Gudstjeneste
Dåpslys
Dåps engel
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Dåpssamtale

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
0

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Forberedelse til dåp, og innføring i menighetens trosopplæringstiltak.

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

Ansvarlig
Presten

Kommentarer
Link og invitasjon til babysang viktig. I dåpssamtalen får familien utdelt en minnebok for dåpen (IKO) og en
bønneengel med aftenbønn. I gudstjenesten får de dåpslyset. Fadderne blir lest opp med navn i gudstjenesten
og blir minnet på fadderansvaret, og får fadderhilsen. Faddere og foreldre får også tilbud om lese tekster på
dåpsdagen. Familien blir i dåpssamtalen oppfordret til å feire dåpsdagen i hjemme, og ta fram dåpslys og
minneboka fra dåpsdagen på dåpsdagsfeiringene opp gjennom oppveksten.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et
fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle
sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi stiller oss i rekken av mennesker som har opplevd det verdifulle ved en kristen tradisjon og tro som en basis i
livet.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Når barna blir døpt, skjer det derfor i
forventning om at de får delta i trosopplæring i hjem og kirke. Alle døpte blir invitert til trosopplæringstiltak. Matt
28 18-20

Arbeidsmåter
Hjemmebesøk og gudstjeneste
Vedlegg:
Opplegg for dåpssamtale.docx
(/Files?fileID=affd27d3-46dc-4ab1-aa02-1ba2971f7ab8)
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Babysang

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
0-1

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Målet med babysang er å stimulere foreldre til å synge sammen med barnet og la dette bli en naturlig start på
trosopplæring i hjemmet. På kurset vil du også lære ulike kveldsbønner som kan brukes til å skape en trygg
ramme for leggeritualet som kan følge barnet i årene fremover. Det sosiale aspektet er også viktig for oss, og
her er det mulig å bli kjent med andre småbarnsfamilier i bygda.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 20
Totalt antall timer: 40
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 80

Ansvarlig
1 ansatt og 1 frivillig

Kommentarer
Det er en deltakeravgift på 20 kr pr gang, dette inkluderer lunsj.
Barna vil få tilbud om å fortsette på småbarnssamlinger når de blir for gamle for babysangen, de er også
hjertelig velkomne på småbarnssamlingene selv om de er babyer.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Sentrale dimensjoner ved menneskelivet:
Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme og i det kristne fellesskapet.
Trygghet i forhold til kropp, selvbilde, fysisk og psykisk helse. Begynnende bygging av vennskap og relasjoner.
Nærhet og samspill mellom foreldre, barn og kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Oppfølging av dåpen matt 28, 18-20.
Skapelsesteologi, skapt i Guds bilde 1. Mos 1.
Velsignelsen 4. Mos 6,24-26.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sanger, kveldsbønn, rim, regler og lek. Knytte bånd mellom hjem og menighet, slik at de kan videreformidle
sangene til babyen hjemme.

Arbeidsmåter
Babysang baserer seg på samspill mellom barn og foreldre. Babysang består av en sangstund på 45 minutter
som inneholder kristne barnesanger, rim og regler. Vi bruker ulike effekter som rytmeinstrumenter, store
tøystykker, bjelle og såpebobler. Etter sangstunden får barn og foreldre servert lunsj.
Vedlegg:
plan småbarnsang og babysang høst 2016.docx
(/Files?fileID=5df4c3e4-40f2-478f-a4c0-df28f929cf0d)
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Krøllekveld

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
2

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skal oppleve at toåringen har en naturlig plass i menigheten. Det skal gis rom for toåringens væremåte og
uttrykksform. Formidle en bibelfortelling barnet kan forstå innholdet i, og ha en tematikk som toåringen kan
relatere til.
Gi foreldrene hjelp til trosopplæring hjemme.

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

Ansvarlig
Trosopplærer og prest

Kommentarer
Alle barn som blir 2 år dette året, inviteres til krøllekveld på høsten. Tilbudet er gratis.
Oppstart høsten 2015

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Samlingene er lagt opp med en erfaringsdel og formidlende del der barna er delaktige i sang, bevegelse og lek
knyttet til historiens tema. En formidlende del, der de får formidlet en historie om Jesus i en form som er
tilpasset en 2 årings nivå.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi vil formidle at alle har en uendelig verdi. Jesus elsker hver og en, og vil lete etter dem som blir borte. Luk 15
1-7

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge og leke sanger, høre bibelfortellingen, be kveldsbønn og velsignelse.

Arbeidsmåter
Først samles vi til sang, får høre om sauen Krølle, spiser kveldsmat, ser en videosnutt, avslutter med å dele ut
bok, og til slutt en aftenbønn eller kveldssang.
Vedlegg:
krøllekveld plakat.docx
(/Files?fileID=de0b315c-9ab1-4058-94a5-5b26d66bdd90)
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Småbarnsang

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
2-4

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Tilby et treffpunkt for småbarnsforeldre med barna der de kan bli kjent med Bibelen, føle trygghet og tilhørighet.
Oppmuntre foreldre til å bruke kveldsbønn og bordbønn, gjøre dem kjent med de ulike høytidene og kjenne til
kristne barnesanger.
Være med å gi gode kvalitetsstunder mellom foreldre og barn.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 20
Totalt antall timer: 40
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 120

Ansvarlig
Trosopplærer

Kommentarer
En familie betaler 20 kr pr gang

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gi foreldrene tryggheten til å formidle tro og tilhørighet til kirken. Mestringsfølelse med gjentakelse av sanger og
bevegelse.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Skapelsesteologi skapt i Guds bilde: 1Mos 1, høytiden jul og påske Luk 2,1-20 Matt 28, 1-10
Velsignelsen: 4 Mos 6, 24-26

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Aftenbønn, bordbønn, sang og lystenning.

Arbeidsmåter
Sang, musikk og lek.
Felles måltid kl 11.30
Vedlegg:
plan småbarnsang og babysang.docx
(/Files?fileID=f9fc92f0-8ea6-47e7-adde-68ecd0bca7ac)
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Utdeling av barnebibel for 3 åringer

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
3

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gudstjeneste med utdeling av en barnebibel.
Gi barna og familien del i bibelhistorien på en tilrettelagd måte.

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

Ansvarlig
Presten, trosopplærer og dåpsutvalg

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gjøre dem kjent med de mest sentrale fortellingene i Bibelen.
Formidle at Bibelen er en viktig bok.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelhistorien
Jesus stiller stormen Luk 8, 22-25

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bibelen er en sterk del av vår kristne tradisjon.
Kveldsbønn, sanger

Arbeidsmåter
Barna inviteres til en tilrettelagt gudstjeneste. Element fra babysangen blir brukt i gudstjenesten. Salmer/kristne
sanger med bevegelser der barna er med.
Vedlegg:
3 års barnebibel(Maria Gundine Berås Homdal) (1).docx
(/Files?fileID=7a29bb6f-5821-43cf-99c0-8d77a36ffd80)
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4 års bok

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
4

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi boken til barna som en hjelp i hjemmet, til å gi de del i den kristne tro og kulturarv. La barna får være aktivt
med i gudstjeneste ved at de er med på forskjellige aktiviteter gjennom heile gudstjenesten.
Bibelfortellinga om Sakkeus har vært tema for gudstjenesten
Eller fortellingen om Jesus som viser seg for disiplene ved Tiberiassjøen.

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

Ansvarlig
Prest og dåpsutvalget

Kommentarer
x

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vise at Jesus er glad i alle, og alle er like mye verdt.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Boka blir delt ut på en gudstjeneste, og vi ønsker å knytte familiene tettere inn mot til gudstjenesten. De skal få
oppleve at barna har glede av ei tilrettelagt gudstjeneste. Målet er at både barn og foreldre skal finne seg godt til
rette i gudstjenesten. Salmene i gudstjenesten er de tradisjonelle kristne barnesalmene som mange foreldre
også kjenner.
Mark 10, 13-16
Jesus viser seg for disiplene Joh 21
Sakkeus Luk, 19 1-10

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Boka gir en enkel innføring i kristen trospraksis.

Arbeidsmåter
En samling på torsdagen før, i kirken, der de blir forberedt på det som skal skje på søndagen, vi synger
gjennom salmer, de blir kjent med presten, og det blir skapt forventningr. De får også en oppgave med seg
hjem. Feks ting de kan ta med seg til gudstjenesten.
Vedlegg:
Invitasjon 4-åringer Evje og Hornnes 2016.doc
(/Files?fileID=a4925ff3-db0a-4ba5-8766-b1510e319836)
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Kveld med kirkerottene

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
5

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Invitere alle 5-åringer til å komme og se DVDen om Kirkerottene og sauen som ble borte. 5-åringene som
møter opp får med seg DVDen hjem noe som vil stimulere til trosopplæring på hjemmebane.
At barna skal få lyst til å bli bedre kjent med Jesus gjennom DVD kirkerottene på sirkus.
Oppdage og bli bedre kjent med kirkerommet.

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

Ansvarlig
1 ansatt

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Sentrale dimensjoner med menneskelivet:
Få opplevelse av at en hører hjemme i kirken, erfare at Gud er med oss og bryr seg om den enkelte.
Få visshet om at Jesus vil være vår venn gjennom livet. Vennskap og relasjoner mellom deltakerne. Etiske
retningslinjer belyst i film og forestilling; rett og galt. Hvordan hjelpe, støtte og trøste hverandre feks gjennom
bønn og lystenning.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kirken: Kjent med kirkebygget, kirkerommet: orgel, alter, kirkeskip m.m.
Bønn: Aftenbønn, bordbønn og fribønn.
Luk. 15,11-32 " Den bort komne sønnen"

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sang og musikk: Deltakerne møter sanger som sier noe om tema for opplegget, f.eks. "I Guds hjerte er det en,
Han ikke kan glemme".
Filmen og forestillingen viser hvordan vi skal være mot hverandre, vise hverandre omsorg, nestekjærlighet og
inkluderende fellesskap.
Fellesskap.
Møte med personer som jobber i kirken.

Arbeidsmåter
5 - åringene og familien deres blir invitert på kino i kirken. Feks foreldre, søsken, faddere, besteforeldre eller en
annen voksen venn. Vi vil vise en morsom og spennende film om noen rotter som bor i en kirke. Under filmen
blir det Rottebæsjdrops og popcorn, og etter filmen blir det servert Rottepølser.
Vedlegg:
kirkerottene.docx
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6års bok

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
6

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Møte 6-åringene og deres familier i deres nye livssituasjon med skolebarn
- Formidle Guds omsorg og nærvær i hverdagen
- 6-årsboken skal være en hjelp til trosopplæringen i hjemmet.
-

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

Ansvarlig
Prest frivillige

Kommentarer
Utdeling av boka «Tre i et tre» i en gudstjeneste den høsten de har begynt på skolen.Foreløpig ingen samling i
forkant på grunn av manglende kapasitet. Men det burde det være.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi ønsker at barna skal bli klar over:
- at Gud er trofast og vil gå sammen med oss i nye livssituasjoner
- at Gud har omsorg for oss og gir oss trygghet i vår hverdag
- at Gud har skapt oss med evnen til å lære og utvikle evnene våre

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Fortellinger fra Bibelen
- Liturgi
- Forbønn
- Salmer/sanger
Den lamme mannen Luk 5, 17-26

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Formidle og dramatisere en bibelfortelling spontant i en gudstjeneste
- Be
- Synge sammen

Arbeidsmåter
Lage en gudstjeneste der barna har stor grad av deltakelse og involvering, som gjør at de kjenner at det er noe
for dem.
Vedlegg:
6-åringer Evje og Hornnes 2016 (1).doc
(/Files?fileID=1c6912e1-121c-4d6c-831d-0604242a6133)
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Julevandring, ut fra IKO`s opplegg ”Høytidsvandringer”av Ruth Jangård
og Marit Lundstad

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
6

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi barna en opplevelse av julefortellingen. Deltakelsen er en viktig forutsetning for opplevelsen.. Formidle
mysteriet – ikke forklare det i hjel.

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

Ansvarlig
Trosopplærer og frivillige

Kommentarer
2 voksne er ansvarlig og leder vandringen: keiser Augustus og engelen Gabriel
Settes i gang desember 2016
Henviser til opplegget fra Jangård og Lundstad

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Skape et møte mellom fortid og nåtid, den gamle og den nye tid. Fortelle at barna er en del av noe større.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jul er fortellingen om at Gud kom til jorden. Luk 2,1-20
Jesu fødselsfest.
Kirkerommet er i bruk og gjøres kjent for barna

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Sangtradisjonen ivaretas – gamle og nye julesanger presenteres

Arbeidsmåter
Foreldre/faddere er gjerne med
Vandringen skapes der og da, ingen tilskuere, alle er deltakere. Så langt som mulig, får alle kostymer og deltar.
Verksted - lage ting, spise pepperkaker og mandaringer, julemusikk/sanger
Skriftlig invitasjon, påmelding.
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Påskevandring, ut fra IKO`s opplegg ”Høytidsvandringer”av Ruth Jangård
og Marit Lundstad

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
7

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Øke kunnskapen om påskens drama, og formidle innsikt i påskens budskap

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

Ansvarlig
1Trosopplærer og 2 frivillige

Kommentarer
Settes i gang 2016

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Påskedramaet gjennomgås dag for dag i påskeukens ulike fortellinger.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Synge påskesalmer
Delta i prosesjoner, måltid, fotvasking, korsvandring og påskedagsfeiring

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Barna møter dødens alvor og håpets trygghet.

Arbeidsmåter
Foreldre/faddere er gjerne med
Forberedelse: Alle deles i grupper – palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag, og deltar i
vandringen etter som fortellingen går fram.
Vandringen skapes der og da, ingen tilskuere, alle er deltakere.
Gul bevertning! Lage påskepynt
Skriftlig invitasjon og påmelding.
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TÅRNAGENTHELG

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
8

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Medvirkning. Aktiv deltaking i gudstjenesten. Bli kjent med Kirkerommet, kristne symboler og gudstjenesteledd.
Oppleve felleskap og tilhørighet.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 7
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 7

Ansvarlig
Prest og egen komite

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve glede og tilhørighet i Guds hus

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent med kirkerommet med kristne symboler, tårn kirkeklokke.
Lære kristne barnesanger.
Bli kjent med gudstjeneste-feiring, og noen ledd i gudstjenesten
Bibeltekst. Bartimeus Mark 10,46-52

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Gudstjenestefeiring.
Høre til i et fellesskap, delta og samarbeide
Sang og bønn.

Arbeidsmåter
Alle døpte og tilhørige får brev hjem med invitasjon.
Påmelding. Ingen egenbetaling.
4-timers samling lørdag
Barna lærer litt om kirka og kristne symboler, en bibelfortelling og noen kristne sanger.
Delt i grupper løser de oppdrag og opererer som detektiver i kirkerommet. Besøker tårnet. Lærer
tårnagentsangen /Sakkeussangen.
Forbereder gudstjeneste.
Enkelt måltid. (pølser i brød)
Søndag møter de først til øvelse og deltar aktivt i gudstjenesten.
Vedlegg:
Bartimeus fulgte Jesus.pptx
(/Files?fileID=1fbedfad-03df-4e74-a414-35daab58b617)
Tårnagenter.docx
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Pinsefest , ut fra IKO`s opplegg ”Kirkehuset forteller”
Aldersgruppe
9

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Øke kunnskapen om pinsens innhold og betydning

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

Ansvarlig
Trosopplære, frivillig og prest

Kommentarer
Settes i gang april/mai 2016
Henviser til opplegget ”Kirkehuset forteller”

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi er ikke etterlatte som foreldreløse barn, Gud er fortsatt i vår verden.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Pinsen skal ikke lenger være den glemte høytid. Pinse Ap.gj. 1,3-5
Kirkens fødselsdag.
Prest, prosesjon og deltagelse.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Den første dåpsdag – snakke om dåpen

Arbeidsmåter
Skriftlig invitasjon, påmelding.
Foreldre/faddere er gjerne med
Forberedelse: Noen barn tas ut til å være med i prosesjon og forbereder det
Boller og saft på kirkebakken etterpå
Vedlegg:
Pinse samling i kirka 2016.docx
(/Files?fileID=40ffda70-9fc7-4144-94fd-7f6bded71968)

Side 24 av 35

Evje og Hornnes

Plan for Evje og Hornnes menighet (2016)

LYS VÅKEN

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Presentere bibelen som den store fortellingen. Medvirkning i gudstjenesten. Fellesskap.- Vise at kirken er et
åpent hus, som favner hele livet vårt
- Lære om gudstjenesten og kirkens rom
- Få eierskap og tilknytning til den lokale kirken og gudstjenesten
- Skape rom for undring og samtale.
- Bønn med lystenning
- Bli kjent med hverandre og dele gode opplevelser

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

Ansvarlig
Prest, komité og frivillige.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi ønsker å formidle at:
- Kirken er et trygt sted
- Kirken og troen er vår felles eiendom, der vi alle kan dele og engasjere oss
- Gud tar imot oss som vi er
- Skape gudstjenesten sammen

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bli kjent i kirkerommet. div spill og konkuranser som innheholder kunnskaper om bibel, kristen tro og praksis
- Liturgi
- Bønn
- Fadervår/Vår Far
- Lystenning
- Bibeltekster
- Salmer/sanger
- Lære kirkerommets i kirkegårdens «regler»
1Samuel 3, 1-18

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Formidle en livsbejaende og glad kristendom med å lære å framføre «Lys Våken-dansen»
Bygge opp et felleskap blant ledere og deltakere

Arbeidsmåter
- Formingsaktiviteter som er linket opp mot gudstjenesten og den kristne kulturarv.
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- Måltidsfellesskap med bla grilling på bål i prestegarden
Gudstjenesteverksted.
Vedlegg:
lysvåken.doc
(/Files?fileID=e2a0a893-b495-4b8e-a189-ec50c1597d8e)
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Ungdomsklubb

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
13

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Et lavterskeltilbud der de skal kunne føle felleskap og trygghet. De skal høre om Jesus og den kristne tro og
verdier. Det skal være et sted de skal høre om Jesus og Gud.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 12
Totalt antall timer: 36
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 36

Ansvarlig
Trosopplærer og prest

Kommentarer
Ungdommene betaler 20 kr pr kveld.
Prøve å få til en overnattingstur eller ungdomsfestival

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Styrke og vekke den kristne identiteten. Være med å bygge opp rundt et godt og sundt selvbilde. Styrke troen
på at Gud alltid er der for dem.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Undervise deler av kirkens lære
Den lille bibel Joh 3.16
Bønn Fadervår: Matt 6,6-13,
Den gylne regel: Matt 7,12
Felleskap: Joh17,21.Vekst: Kol 2,6-15. Tjeneste: 1. kor 12.
Velsignelsen: 4.Mos 6,24-26
Nattverden: Matt 26, 17-29

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Deltagelse på ungdomsklubb og ungdomsarbeid. Formidle bibelstoff.

Arbeidsmåter
Vi starter med et felles måltid, aktivitet, forkynnelse og avslutning.
Vedlegg:
plan til ungdomskveld høst 2016.docx
(/Files?fileID=ec1e6fcc-3304-4f1e-9cb3-aef1058f6072)
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konfirmantkurs

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
14

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Arbeide helhetlig med sentrale tema i den kristne tro, så som bibelen, den kristne lære og utfordringer i eget liv.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 24
Totalt antall timer: 60
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 60

Ansvarlig
Prest, frivillige og konfirmasjonsutvalget

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
- Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
- reflektere og samtale om de store spørsmål i livet
- bli klar over hva dåpens gave innebærer
- leve troens liv, gjennom bibelbruk, bønn og gudstjenestedeltagelse

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Kristen tro i praksis
Formidle kjennskap til og bruk av:
- Bibelen
- Bønn med Fadervår
- Gudstjenesten
- Nattverd
- Salmer/sanger
- Diakonale oppgaver
- Dele tanker om tro og tvil

Arbeidsmåter
- Undervisning, forskjellige gudstjenester, leir, musikal, fasteaksjon, temakvelder,
Vedlegg:
Konfirmantprogram 2016-17.docx
(/Files?fileID=86ba7ef8-f653-401a-9335-88a00b141c50)
Konfirmantundervisning.docx
(/Files?fileID=ce74359a-0365-45fc-be1e-99d78934476c)
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Ungdomskonferanse

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
15

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi skal lære oss å lytte, spørre og dele på de ulike temaene. Være sosial og skaffe nye bekjentskaper.

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

Ansvarlig
Trosopplærer

Kommentarer
Dette er en helg i året. Og vi sender ut invitasjon til 14 åringene.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å se seg selv som en leder og et godt forbilde i Gudsrike.
Å se seg selv som elsket av Gud.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Nattverd 1.kor 11
Evangelisering Apgj. 1,8
Matt 28, 18-20 velsignelsen.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Deltagelse på de ulike tingene som skjer denne helgen.
1.Syng og spell.
2. Ungdoms seminar: lytte-spørre-dele.
3. Ungdomstinget for ungdomsdelegater fra menighetene – ungdomsrådet gjennomfører.

Arbeidsmåter
1.Syng og spell: For musikere, sangere, band, de som ønsker å starte ett band og lovsangs team i kirka.
2. Ungdoms seminar: lytte-spørre-dele
Lytte: Hvordan blir vi gode til å lytte til hverandre.
Spørre: Gode spørsmål gir gode svar – hvordan spørre.
Dele: Hvordan dele tro og liv med andre.
3. Ungdomstinget:
For ungdomsdelegater fra menighetene – ungdomsrådet gjennomfører.
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5 i bilen på Skjærgårds M&M

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
16

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
La ungdommene være festivaldeltakere for en dag
La dem møte et stort kristent fellesskap, oppleve musikk, kultur og forkynnelse og få mulighet til å delta på
nattverd.

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

Ansvarlig
Trosopplærer

Kommentarer
Temaet variere fra år til år.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Samtale med en voksen i bilen til og fra festivalen
Delta som gruppe i en stor kristen sammenheng
Mulighet til å snakke med eksterne vei ledere i Nikodemusteamet.
Mulighet til å etablere nye og utvikle videre eksisterende vennskap.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Nattverd. Bønn.
Apologetikk (seminar). Vitnesbyrd
Diakoni/misjon
Lovsang.
Bibelfortellinger (Nattverden: Luk.24,14-23. Velsignelsen: 4.Mos 4,22-27. Bønn: Luk 19,46)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Oppleve mangfoldet som en stor kristen festival presenterer.
Delta på konsert med kristne artister.
Delta på seminarer og aktiviteter.
Ta del i nattverd.
Praktisere ulike former for bønn og samtale i Nikodemusteltet

Arbeidsmåter
Lokakalt:
Melde Evje og Hornnes på tilbudet 5 i bilen på Skjærgårds M&M (Kyrkjekontoret)
Begynne tidlig å snakke om tilbudet i ungdomsklubb /ungdomskor
Brev til fjorårskonfirmanter med personlig invitasjon
Avtale med foreldre/ungdomsledere om å stille med bil.
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På festivalen:
Happening – Konserter - Seminar – Intervju med artister
Kafè / Quiz / Talkshow – Samtale og Stille-telt
Fjellkirka: utendørskirke / lovsangskonsert.
Aktivitetsområde (fotball, volleyball, skatepark, konkurranser med mer)
Standsgate (Utstillere fra hele Norge)
Nattverd
Vedlegg:
5 i bilen.docx
(/Files?fileID=122001e5-6203-436b-be31-47ed195c5ccf)
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Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
Antall passive tiltak:
1

Totalt antall timer:
30

Totalt antall timer samlet for målgrupper:
60
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Klubb fra 10-12

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
11-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
En inkluderende plass der de unge for høre bibelfortellinger fra G.T og N.T, og et sted som formidler kristne
verdier. Det skal være et trygt felleskap, slik at man kan opprette nye vennskap.
Føle en sterkere tilhørighet til menigheten.
Barna skal bli trygge på sin egne identitet, og se at deres forskjell kan gjøre en forskjell for menneskene og
verden.

Omfang
Antall samlinger / samvær: 8
Totalt antall timer: 30
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 60

Ansvarlig
Frivillige, dette tiltaket kan ikke startes før det er frivillige nok med.

Kommentarer
Vi sender ut brev til alle døpte og tilhørige, der vi informere om de ulike datoene klubben er på.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Prøve å styrke den kristne identiteten, være med på å bygge opp et godt og sundt selvbilde.
Styrke troen på at Gud alltid er her for oss, han tilgir og hører når du ber.
Hvem er jeg og hvem vil jeg være.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vår far, Matt 6,6-13
En som tilgir Joh 21 (Jesus møter Peter etter oppstandelsen).
Hvem er Jesus? En som hjelper en som trenger det: Luk 5,17-26.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Høre ulike bibelfortellinger.
Synge lovsanger.
Bønn.

Arbeidsmåter
Vi har en aktivitet, andakt og spiser et felles måltid sammen.
"Tidslinje" som viser sammenhengen i bibelens fortellinger. Bibelen for barn på 60 min (Skipervold).
Avslutter med vår far.
Vedlegg:
Kirka sin klubb 11.docx
(/Files?fileID=045bb4f4-f9ac-415c-923e-391796fbd206)
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Øvrige tiltak
Søndagsskolen

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
0-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Søndagsskolen på Hornnes er annen hver søndag. Vi har to grupper, en fra 0år-3.klasse, og den andre fra
3.klasse og oppover. Alderen til størsteparten har vært på 4-7 år i det siste. Det er rundt 15stk hver gang, noen
ganger mer andre ganger mindre. Vi har samlingene på Hornnes bedehus fra kl.10.30-11.15. Vi følger stort sett
"sprell levende". Da har vi sang, andakt, aktiviteter for å lære minnevers og litt lek/aktivitet på slutten dersom det
er tid.

Ansvarlig
2 frivillige

Evje og Hornnes barnekor

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
4-12

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Evje og Hornnes barnekor har øvelser på Hornnes bedehus annenhver tirsdag fra kl.17.30-18.30 (kan være vi
skal bytte dag til høsten, det er ikke helt bestemt..)
Da leker vi litt, øver på kristne sanger som vi synger oppstilt i "kor". Vi har alltid en liten pause med litt frukt eller
saft. Ca to ganger i halvåret er vi ute og synger noen av de sangene vi har øvd inn. Foreløpig har vi vært på Evje
bedehus, Elim og i Hornnes kirke på julaften:-)
Det er rundt 20 barn på hver øvelse. Alderen er hovedsakelig på 4-5 år, men vi er veldig interessert i større barn
også. Nedre aldersgrense er året barnet fyller 4år. En periode hadde vi mange 6-7 åringer, men etterhvert
kolliderte øvelsen med andre sportslige aktiviteter.

Ansvarlig
3 frivilleige
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Blåkors speideren 3-5 trinn

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
8-10

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi har samlinger hver onsdag fra 17.30-19 når det er skole, vi slutter av i begynnelsen av mai.
Vi ønsker å drive tradisjonelt speiderarbeid, med fokus på det kristne budskapet og verdier.

Ansvarlig
2 frivillige

Blåkors speideren 6 trinn og oppover

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
11

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi har samlinger hver mandag fra 17.30-19 når det er skole, vi slutter av i begynnelsen av mai.
Vi ønsker å drive tradisjonelt speiderarbeid, med fokus på det kristne budskapet og verdier.

Ansvarlig
2 frivillige

NY ID

Evje og Hornnes

Aldersgruppe
13-18

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Sosialt felleskap med sang og glede. Reise rundt og opptre på ulike arrangementer.Tiltaket er et lavterskeltilbud
– skal nå mange
Tiltaket har en tydelig kristen profil – der misjon er målet
Ungdom Skal møte Jesu kjærlighet i både forkynnelse(ord) og handlinger.

Ansvarlig
1 ansatt frivillige
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