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KONSMO MENIGHET
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
Visjon: Tillit – tilhørighet – trygghet.
Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i Konsmo kan:
- Kjenne tilhørighet til kirka.
- Leve i tillit til Jesus.
- Være trygge på at de er Guds barn.
Konsmo menighetsråd har som et mål at barn og unge skal medvirke i minst halvparten av gudstjenestene.

Grunnlag og særpreg
Konsmo kirke er bygd i 1802. Det er en nydelig korskirke med faste benker. Kirken er velegnet til gudstjenester
og kirkelige handlinger, men den har ikke tilhørende menighetssal eller andre rom som er velegnet for mindre
grupper.
Det er tre bedehus: Konsmo, Viblemo og Ågedal. Konsmo bedehus har stor aktivitet og det drives mye
trosopplæring. På Konsmo, Viblemo og Ågedal bedehus er det søndagsskole.

Organisering, rammer og ansvar
Audnedal kirkelige fellesråd vil ha et administrativt ansvar, inkludert budsjett- og økonomiansvar.
Styringsgruppa for trosopplæringen, som består av et medlem fra hvert menighetsråd, har ansvar for å sette i
gang og legge ned tiltak.
De enkelte tiltakene organisertes som prosjekter. Ei prosjektgruppe på tre personer planlegger tiltaket, i
samarbeid med sokneprest og andre tilsatte. Leder av de enkelte prosjekter får honorar, men blir ikke ansatt.

Sentrale dimensjoner
Samvirke med hjemmet og familien
Før dåp gjennomfører presten dåpssamtale med familien i hjemmet. Ved tre eller flere dåp i samme
gudstjeneste er der felles dåpssamtalen i kirka.
Dåpssamtalen inneholder informasjon om liturgien og trosopplæringen i menigheten. Foreldrene oppfordres til
be for barnet, be sammen med barnet og delta i trosopplæringen og gudstjenestelivet. Det er viktig at troen
inngår som en naturlig del av livet, ikke en særlig aktivitet ved spesielle anledninger.
Ved dåpssamtalen deler presten ut fadderbrev, bok til foreldrene og sprelleengel med kveldsbønn.

Barn og unges medvirkning
Ved dåpen blir man medlem av kirken. Døpte barn deltar i menighetslivet som fullverdige medlemmer, og
gudstjenestelivet må gi rom for at barn og unge kan delta ut fra sine forutsetninger.
Det skal være rom for barnas og ungdommenes egenart og medvirkning i gudstjenestene, slik at de kjenner en
trygg tilhørighet til menigheten og kirkerommet.
Barn og ungdom deltar aktivt med forskjellige oppgaver i de gudstjenestene som knyttes til tiltakene.

Inkludering og tilrettelegging
Alle medlemmer/tilhørende får invitasjon til tiltakene. I tillegg skriver vi at dersom de vet om noen som ikke har fått
invitasjon (som ikke medlemmer eller tilhørende), men som har lyst å bli med, så må de gjerne komme. Barn
som har vært med på et tiltak ett år, kan være ledere neste år, og kan på den måten motivere nye deltakere til å
delta.
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Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at barn og unge med funksjonshemminger også kan delta i alle
aktiviteter. Det informeres om dette når invitasjon sendes ut. I små bygder som Konsmo, Byremo og Åseral er
det tette og nære bånd, og det gjør at dem som trenger tilrettelegging lettere blir integrert i tiltakene. Spesielt i
konfirmanttiden vil det nær sjelden behov for at det trenges egne opplegg, men at de så godt som alltid blir
integrert i opplegg og gudstjenester.

Gudstjeneste
Prosjektene avsluttes vanligvis med gudstjeneste, og forberedelse og øving til gudstjenesten inngår som en viktig
del av tiltakene. Barna kan også delta i øvrige gudstjenester med forskjellige oppgaver. Utføring av oppgaver gir
barn og unge en opplevelse av å være deltaker, ikke bare tilskuer.

Diakoni
Over alt der barn samles er det en mulighet for at noen ikke føler seg velkommen. Derfor blir det alltid en prat om
hvordan vi vil ha det når vi er sammen, og vi oppfordrer barna til å si fra når de opplever noe leit. Vennskap og
tilhørighet er viktig, og alle har behov for å bli sett, hørt og inkludert.
Trosopplæringen må også gi barn og unge kunnskap om andre menneskers livsforhold og motivere til hjelp for
dem som lider.
Det vil også være en oppgave å motivere til vern av naturen og fremme av rettferdighet.

Misjon
Hvert år arrangeres Barnas misjonsdag, og representanter for misjonsorganisasjoner inviteres. Misjonsprosjekter
med tilknytning til Konsmo blir prioritert.

Musikk og kultur
Grindheim kyrkjelyd driver gospelkor for ungdom/voksne og barnegospel sammen med Musikkverkstedet
Byremo. Vi håper at de ved noen anledninger kan komme til Konsmo også. Vi trenger litt drahjelp og inspirasjon
til salmesangen. Ønsker oss veldig noen som kan være forsangere på vanlige gudstjenester. Barnekor og
ungdomskor blir invitert til å bidra.

Frivillig medarbeiderskap
Alt menighets- og gudstjenesteliv er avhengig av at frivillige engasjerer seg og blir delaktige.
Gudstjenestereformen legger opp til dette og her er barns og unges medvirkning svært viktig.
Menighetsrådet har ansvar for å støtte og motivere de frivillige. Menighetsrådet dekker utgiftene til kurs og
opplæring. Det er ønskelig og hvert år invitere alle frivillige til inspirasjonssamling.

Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Trosopplæringen er åpen for samarbeid med de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Når det er
ønskelig, kan deres arbeid inngå som en del av trosopplæringsplanen.

Tverrfaglig samarbeid
Trosopplæringen samarbeider med andre organisasjoner i bygda som driver med barne- og ungdomsarbeid.
Kirken er åpen for alle, og et bredt samarbeid bidrar til å tydeliggjøre det.
Så langt det lar seg gjøre legges aktiviteter for samme aldersgruppe til ulike tider, slik at barna og ungdommene
ikke blir tvunget til å velge bort en aktivitet for å delta på en annen.

Kommunikasjonsarbeid
Alle kirkemedlemmer i den aktuelle aldersgruppa får skriftlig invitasjon til tiltakene i trosopplæringen. Andre barn
og unge i bygda er også velkommen.
Tiltakene kunngjøres på plakater og digitale plattformer som jevnlig brukes for kunngjøringer i bygda.
De ansvarlige for tiltakene skriver i menighetsbladet, eller ber andre frivillige om å gjøre det.
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Tiltak
Antall aktive tiltak: 20

Totalt antall per årskull: 241

Totalt antall timer summert: 948
Alder Navn på tiltaket

Omfang i
samvær

Omfang i
timer

Samlet for
målgrupper

0

Dåpsgudstjeneste

1

2

2

0

Dåpssamtale

1

1

1

0-2

Babysang

14

28

84

3-6

Kirketeater

1

1

4

3-8

Barnekoret Levende Lys

10

10

60

3-8

Barnelaget Spiren

10

10

60

3-12

Sprell Levende -gudstjeneste

1

1

10

3-12

Søndagsskolene på Ågedal, Konsmo og
Viblemo

12

12

120

4

Min kirkebok- gudstjeneste

1

1

1

5

Kirkerottesamling

1

1

1

6-6

6- års bibel

0

0

0

9-13

Barnekoret Between

10

10

50

9-13

Gutteklubb/ Jenteforening

10

10

50

9-13

Konsmo Yngres

10

15

75

1010

Actionbibelen

0

0

0

11-12 LysVåken

1

21

42

1318

Konsmo ungdomskor

16

24

144

1318

KRIK

16

24

144

15

Konfirmasjon

15

60

60

1518

Konfirmantledere, XL-konfirmanter

4

10

40

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

Totalt antall per årskull: 10

Totalt antall timer summert: 16
Alder

Navn på tiltaket

Omfang i samvær

Omfang i timer

Samlet for målgrupper

6-9

Bibelvandring

1

2

8

10

Tårnagenthelg

2

8

8
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Dåpsgudstjeneste

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
0

Ansvarlig
Prest, kirketjener, organist og frivillige i menigheten

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Barnet får del i den kristne dåp, den lokale menighet og innlemmes i den verdensvide kristne kirke.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Skapt, elsket og mottatt av Gud

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpsliturgi
Trosbekjennelse Dåpsbefalingen
Matt 28,16ff
Jesus og barna Mark 10,13-16
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Dåpshandling
Salmer
Menighetsfellesskap
Fadderansvar:
Vise omsorg, be for barnet, hjelpe det å bruke Guds ord og delta i nattverden

Arbeidsmåter
Dåpsprossesjon
Dåpshandling
Dåpslys
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Dåpssamtale

Konsmo

Tiltakstype
Dåpssamtale

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

Aldersgruppe
0

Ansvarlig
Prest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med hverandre
Dele glede over barnet
Skape dåpsglede
Tilhørighet til kirka
Motivasjon til trosopplæring

Kommentarer
Dåpsinvitasjon sendes ut fra kirkekontoret, mottar ønske om dåp og viderefører nødvendige opplysninger til
prest.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Møte foreldre og la dem fortelle om barnet og sin tilknytning til kirke og tro
La foreldre undre seg over barnet og sin tilknytning til tro

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpsbefalingen Matt 28,16ff
Jesus og barna Mark 10,13-16
Dåpsliturgi
Trosbekjennelse

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Innføring i liturgi og salmer
Bønn: Fadervår
Kveldsbønn,bordbønn, aftenbønn
Lese og be for barnet

Arbeidsmåter
Dåpssamtale i hjemmet
Dåpsengel
CD barnesanger
Fadderhilsen Informasjonsfolder om trosopplæringen i menigheten
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Babysang

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 14
Totalt antall timer: 28
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 84

Aldersgruppe
0-2

Ansvarlig
Lønnet medarbeider

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

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Jeg blir sett og husket på!
Motivere foreldrene til å synge, lese og be for og med barnet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Barnesanger med og uten bevegelse
Bordvers
Bibelhistorier;
4. Mos 6, 24-26
Salme 36,8 og 91,4
Salme 139
Luk 15 og 19
Joh 21

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Tilhørighet
Nestekjærlighet
Lek
Samtale
Bordvers - Måltidsfellesskap
Bønn
Velsignelsen

Arbeidsmåter
Lek, sang, bevegelse, musikk, drama
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Kirketeater

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
3-6

Ansvarlig
Kirkekontoret i Audnedal. Åseral sokn inviteres også med.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Invitere alle barn i målgruppen til et spennende arrangement som knytter barna til kirken.
Alle barn i Konsmo og Grindheim får mulighet til å bli kjent med bibelhistorier og sanger med kristent innhold
gjennom teateret.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
I alle teaterstykkene er mellommenneskelige temaer sentrale. Årets stykke omhandler spørsmål som: Hva er
sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Det tar opp sentrale dimensjoner ved menneskelivet som vennskap
og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning. Teaterstykket utfordrer barna til etisk refleksjon
og handling. Skal man hjelpe en fremmed, en som til og med kan være farlig?

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Under avsnittet «Kirken» skal barn og unge få kunnskap og kjennskap til kirken de tilhører. Dette er et
hovedelement i alle stykkene med Kirkerottene, Kirkerottene viser gjennom sang og samtale at de trives i kirken
– Guds hus. De er hjemme der.
I dette teaterstykket lærer barna at alle er like verdifulle. De blir kjent med fortellingen om Den barmhjertige
samaritan. Bønn er også et sentralt tema. Aftenbønnen er med i alle teaterstykkene.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Her er bønn, sang, musikk og kultur nevnt spesifikt. Stykket inneholder videre mange sanger som gir barna
anledning (ved å lære seg dem) til å uttrykke seg selv. Uttrykk for tro, trygghet, undring og glede er sentralt i
sangene i teaterstykkene. Dette er et viktig moment under hovedtema «Kristen tro i praksis». Aktiv deltakelse er
også et moment her. I alle teaterstykkene blir barna invitert til å gi respons underveis, og til å være med å synge
aftensang/kveldsbønn underveis i stykket. Det er den samme kveldsbønnen som gjentas i stykkene: «Når en
lang dag er over». I årets stykke er diakoni – nestekjærlighet et gjennomgående tema.

Arbeidsmåter
Invitasjon
Teater
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Barnekoret Levende Lys

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 60

Aldersgruppe
3-8

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Høre bibelfortellinger og få mulighet til å undre seg og reflektere over disse.
Involvere barn og unge til å være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal solidaritet

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.
Glede!

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger og bønn.
Misjon.
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag.
Matt 28,16-20
Luk 6,20-49
Matt 6,6-13
Matt 22,37-40
Matt 7,12
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Misjonsprosjekt.
Ha det gøy og le sammen
Synge og be sammen
Den gode samtalen
Misjon, diakoni, erfare evangeliet gjennom handling

Arbeidsmåter
Sang, musikk, bevegelse
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Barnelaget Spiren

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 60

Aldersgruppe
3-8

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Høre bibelfortellinger og få mulighet til å undre seg og reflektere over disse.
Involvere barn og unge til å være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal solidaritet.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med bibelfortellingene.
Vokse i tro.
Tilhørighet i et fellesskap.
Oppleve seg elsket.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger og bønn.
Misjon.
Kirkens verdenvise fellesskap og oppdrag
Matt 28, 16-20
Luk 6, 20-49
Matt 6,6-13
Matt 22,37-40
Matt 7,12
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Misjonsbefaling.
Ha det gøy å le sammen.
Synge og be sammen.
Den gode samtalen.
Misjon, diakoni, erfare evangeliet gjennom handling.

Arbeidsmåter
Formidling av bibelhistorier
Barnesanger
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Sprell Levende -gudstjeneste

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
3-12

Ansvarlig
Søndagskolene i sammarbeid med presten og evt andre frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med kirkerom, sakramenter og gudstjeneste. Skape trygghet og tilhørighet. Sammen med hele
menigheten dele tro og undre seg.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve seg elsket.
Jeg hører til hos Gud og i kirken.
Jesus er min venn og frelser.
Dele tro
Liturgi

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger
Troens tre artikler
Fadervår og bønn
Sakramentene

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Bekjennelse
Nattverd
Sang og musikk
Dele tro og undring.

Arbeidsmåter
Invitasjon
Totalformidling
Fortelling
Deltakelse
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Søndagsskolene på Ågedal, Konsmo og Viblemo

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 12
Totalt antall timer: 12
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 120

Aldersgruppe
3-12

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Hjelpe barna å vokse i kjennskap til den treenige Gud gjennom søndagsskolens fem fokus: Visjonen JESUS
TIL BARNA, bibelfortellingen, barnet, vekst og opplevelse.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.
Jesus er min venn og frelser.
Finne et språk for egen livs- og troshistorie.
Relasjon.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger
Troens tre artikler
Fadervår og bønn
Sakramentene
Kirkens tradisjon og høytider
Gudsrike-etikk
Luk 2.1-20
Matt 26,1-28,10
Jes 52,13-53,5
Luk 2,41-52
Joh 20,24-29
Luk 15,11-32
Salme 23
2 Mos 2,1-10
2 Mos 2,23-3,15; 4,10-16
Åp 1,1-2;21,1-5

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
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Bønn
Sang og musikk
Deltakelse i formidling av fortellingen
Diakoni, nestekjærlighet og tilgivelse
Misjon

Arbeidsmåter
Invitasjonsbrosjyre
Totalformidling
Multi-intelligens
Dagens
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Min kirkebok- gudstjeneste

Konsmo

Tiltakstype
4 - årsbok

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

Aldersgruppe
4

Ansvarlig
Prest, kirkekontor og andre ansatte

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med fortellingen om den gode hyrde.
Kjenne Guds omsorg og erfare at kirken er et godt sted å være.
Utforske kirkerommet.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve seg elsket.
Jeg hører til hos Gud og i kirken.
Jesus er min venn.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger
Fadervår og bønn
Dåp
Salme 23

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Sang og musikk
Høre Bibel-fortellinger
Diakoni, nestekjærlighet og tilgivelse

Arbeidsmåter
Invitasjonsbrosjyre
Totalformidling
Multi-intelligens
Bruk av kirkerom
Fortelling, lek, aktiviteter
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Kirkerottesamling

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
5

Ansvarlig
Frivillige og organist

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med David og en av salmene han har skrevet.
Kjenne Guds omsorg og erfare at kirken er et godt sted å være.
Utforske kirkerommet.

Kommentarer
Frivillige, organist evt andre ansatte

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve seg elsket og verdifull.
Jeg hører til hos Gud og i kirken.
Jesus er min venn.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger
Fadervår og bønn
Salme 139

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Sang og musikk
Høre bibel-fortellingen
Diakoni, nestekjærlighet og tilgivelse

Arbeidsmåter
Invitasjonsbrosjyre
Kirkerottene -dvd
Sang og musikk
Høre bibel-fortellingen
Diakoni, nestekjærlighet og tilgivelse
Barna får prøve orgelet og utforske klokketårnet
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6- års bibel

Konsmo

Tiltakstype
Et tiltak for 6-åringer

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

Aldersgruppe
6-6

Ansvarlig
Kirkekontoret

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Invitere til barnet og familien til gudstjeneste særlig for barn "Barnas misjonsdag".
Motivere til bibellesning.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Jeg hører til hos Gud og i kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lese i bibelen.
Bønn

Arbeidsmåter
Invitasjon
Gudstjeneste
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Barnekoret Between

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 50

Aldersgruppe
9-13

Ansvarlig
frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Høre bibelfortellinger og få mulighet til å undre seg og reflektere over disse.
Involvere barn og unge til å være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal
solidaritet
Glede andre med sang og musikk.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger og bønn.
Misjon.
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag.
Matt 28,16-20
Luk 6,20-49
Matt 6,6-13
Matt 22,37-40
Matt 7,12
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Misjonsprosjekt.
Ha det gøy og le sammen
Synge og be sammen
Den gode samtalen
Misjon, diakoni, erfare evangeliet gjennom
handling

Arbeidsmåter
Sang og musikk
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Gutteklubb/ Jenteforening

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 50

Aldersgruppe
9-13

Ansvarlig
frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Høre bibelfortellinger og få mulighet til å undre seg og reflektere over disse.
Involvere barn og unge til å være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal
solidaritet

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger og bønn.
Misjon.
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag.
Matt 28,16-20
Luk 6,20-49
Matt 6,6-13
Matt 22,37-40
Matt 7,12
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Misjonsprosjekt.
Ha det gøy og le sammen
Synge og be sammen
Den gode samtalen
Misjon, diakoni, erfare evangeliet gjennom
handling

Arbeidsmåter
Samlinger med andakt.
Turer
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Lek og morro
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Konsmo Yngres

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 10
Totalt antall timer: 15
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 75

Aldersgruppe
9-13

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Høre bibelfortellinger og få mulighet til å undre seg og reflektere over disse.
Involvere barn og unge til å være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal solidaritet.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.
Tilhørighet og fellesskap.
Ha det gøy å le sammen.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger og bønn.
Misjon
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag.
Matt 28,16-20
Luk 6,20-49
Matt 6,6-13
Matt 22,37-40
Matt 7,12
Joh 3,16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Misjonsprosjekt.
Synge og be sammen.
Den gode samtalen.
Misjon, diakoni, erfare evangeliet gjennom handling.

Arbeidsmåter
Samlinger med andakt.
Turer, karneval, filmkveld, lek og morro
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Actionbibelen

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

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

Aldersgruppe
10-10

Ansvarlig
Kirkekontoret

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Motivere til egen bibellesning.
Tilhørighet til kirken og menigheten.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Jeg hører til hos Gud og i kirken.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger.

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lese i bibelen.
Bønn.

Arbeidsmåter
Utdeling.
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LysVåken

Konsmo

Tiltakstype
LysVåken

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 21
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 42

Aldersgruppe
11-12

Ansvarlig
Frivillie, prest, organist evt andre ansatte

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape et godt fellesskap hvor deltakerne opplever glede, spenning, læring og mestring.
Bibelkunnskap.
Gi kompetanse til små, avgrensede oppgaver

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Selvbilde og identitet
Selvstendighet og tilhørighet
Vennskap og relasjoner
Finne et språk for egen livs- og troshistorie

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelens fortellinger
Troens tre artikler
Fadervår og bønn
Sakramentene
Kirkens tradisjon og høytider
Gudsrike-etikk
En kirke som rommer alle – hele døgnet, hele livet!

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Medarbeiderskap
Sang og musikk
Bønn

Arbeidsmåter
Bruk av kirkerom
Fortelling, lek, aktiviteter
Mestring
Praksis
Flere samlinger over ett døgn
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Konsmo ungdomskor

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 16
Totalt antall timer: 24
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 144

Aldersgruppe
13-18

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Jeg hører til!
Bekrefte og stå for egne valg.
Se sin nådegave og sine oppgaver.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Utvikle et godt selvbilde og en trygg identitet som Guds barn.
Ta ansvar for skaperverket, utfordres til etisk refleksjon og selvstendige valg.
Kropp og seksualitet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Nåde
Kjærlighet
Solidaritet
Tilgivelse
Frelse
Synd
Forsoning
Valg
Etikk
Sorg
Tap
Håp
Joh 6,1-35
Mark 10,13-16
Joh 1,9-12
Joh 14,6
Luk 7,11-17
Luk 18,9-14
Luk 18,18-30
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Mark 4,30-34
Luk 10,25-37
3 Mos 16
2 Sam 7,1-17
1 Kor 13
1 Joh 4,7-11
Ga 5,16-26

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Andakt
Sang
Sosialt samvær
Aktivitet

Arbeidsmåter
Lovsang
Andakt
Bønn
Sosialt samvær
Sang
Kiosk/kafe
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KRIK

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 16
Totalt antall timer: 24
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 144

Aldersgruppe
13-18

Ansvarlig
Frivillige

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Jeg hører til!
Bekrefte og stå for egne valg.
Se sin nådegave og sine oppgaver.

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Utvikle et godt selvbilde og en trygg identitet
som Guds barn.
Ta ansvar for skaperverket, utfordres til etisk
refleksjon og selvstendige valg.
Kropp og seksualitet

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Nåde
Kjærlighet
Solidaritet
Tilgivelse
Frelse
Synd
Forsoning
ValgEtikk
Sorg
Tap
Håp
Joh 6,1-35
Mark 10,13-16
Joh 1,9-12
Joh 14,6
Luk 7,11-17
Luk 18,9-14
Luk 18,18-30
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Mark 4,30-34
Luk 10,25-37
3 Mos 16
2 Sam 7,1-17
1 Kor 13
1 Joh 4,7-11
Ga 5,16-26

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Andakt
Sang
Sosialt samvær
Aktivitet

Arbeidsmåter
Andakt
Bønn
Sosialt sammvær
Idrett
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Konfirmasjon

Konsmo

Tiltakstype
Konfirmasjon

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

Aldersgruppe
15

Ansvarlig
Prest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro
Gi kjennskap til den treenige Gud
Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen
Gi forsterket tilhørighet til menighet og kirke

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Gjennom refleksjoner, kunnskap og erfaring få hjelp til å bli trygg på seg selv
Gi fellesskapsbevissthet
Utvikle trosliv

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
GT og NT
Trosbekjennelsen
Gudstjeneste
Fadervår
Budene
Sakramentene

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Sang
Diakoni -tjenesteoppgaver
Misjon

Arbeidsmåter
Egen plan for konfirmasjonstida
Undervisningssamlinger
Leir
Gudstjenester
Delta i kristent ungdomsarbeid
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Konfirmantledere, XL-konfirmanter
Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 4
Totalt antall timer: 10
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 40

Aldersgruppe
15-18

Ansvarlig
Styringsgruppa og prest

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ledertrening:
Engasjere tidligere konfirmanter som
-ledere/forbilder
-tjeneste beste måte å bevare dem i troen

Kommentarer
Ledertreningsopplegget "Fiber" blir brukt.
Ledere på konfirmantleiren.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Erfaring av å bli sett og regnet med
Utfordre til tjeneste
Skape trygghet og tillit

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Utfordre til tjeneste og oppgaver i menighet og kirke
Styrke troslivet
Få ansvar

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Andaktsliv
Tjenesteoppgaver

Arbeidsmåter
Lage aktiviteter
Være med på samlinger
Lede samlinger
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Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
Antall passive tiltak:
2

Totalt antall timer:
10

Totalt antall timer samlet for målgrupper:
16
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Bibelvandring

Konsmo

Tiltakstype
Annet tiltak

Omfang
Antall samlinger / samvær: 1
Totalt antall timer: 2
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
6-9

Ansvarlig
Trosopplærer?

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape et godt felleskap hvor deltakerne opplever glede, spenning og læring.
Bibelkunnskap

Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Undre seg i møte med Bibelens fortellinger.
Vokse i tro.
Oppleve seg elsket.
Jesus er min venn og frelser.
Finne et språk for egen livs- og troshistorie.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
”Den røde tråden” i Bibelens fortellinger
1 Mos 1,1-3,24
1 Mos 6,9-22
1 Mos 12,1-3
1 Mos 18,
Rut 1-4
Neh 1-6,8-10
Salme 23
1 Kong 17,7-16

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Høre bibelfortellinger gjenfortalt.
Være en del av dramatiseringen.

Arbeidsmåter
En vandring inn i Bibelen.
Et møte med bibelske personer.
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Tårnagenthelg

Konsmo

Tiltakstype
Tårnagenthelg

Omfang
Antall samlinger / samvær: 2
Totalt antall timer: 8
Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8

Aldersgruppe
10

Ansvarlig
Trosopplærer?

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
La barna bli kjent i kirken og med bibelen.
Tilhørighet til kirke, menighet og tro

Kommentarer
Frivillige ledere / Menighetspedagog

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Problemløsing.
Jeg kan.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesu oppstandelse.
Luk 15,1-7

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Tårnagentsang.
Bibeltekster.

Arbeidsmåter
Skriftlig invitasjon.
Aktivitetsdager i kirka.
Løse mysterier i kirka og i bibelen.
Ny kunnskap om vår egen kirke.
Sang og rollespill
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Øvrige tiltak
Søndagsskolens nettsted for barn nettsprell.no

Konsmo

Aldersgruppe
3-12

Ansvarlig
Alltid tilgjengelig.

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi konkret hjelp til å formidle fortellingene i hjemmet.
Oppmuntre og bevisstgjøre foreldre til å dele tro i hjemmet.
Bli fortrolige med Bibelens fortellinger og troens innhold.

Søndagskolens barneblad BARNAS
Aldersgruppe
3-12

Ansvarlig
Søndagskolene

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi konkret hjelp til å formidle fortellingene i hjemmet.
Oppmuntre og bevisstgjøre foreldre til å dele tro i hjemmet.
Bli fortrolige med Bibelens fortellinger og troens innhold.
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