Skisse til lokal plan: Gjerpen menighet
Sokn
Gjerpen sokn
Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring?
I Gjerpen menighet skal barn og unge møte et godt miljø hvor de trives og kan vokse i troen på Jesus Kristus.
- Barn og ungdom i Gjerpen skal få lære om troen de er døpt til.
- De skal få kunnskap om og kjennskap til kristen tro og tradisjon.
- De skal få erfare at det å leve som kristen innebærer å se hele livet i lys av den kristne tro.
- Barn og ungdom skal få oppleve at de lever i et fellesskap der de selv kan bidra, og hvor de kan få erfaringer for
praktisk kristenliv i hverdagen.
Grunnlag og særpreg
Gjerpen menighet er geografisk enhet bestående av både tettbebyggelse og jordbruk / skogbruksområder. I tillegg til
arbeidet som drives i kirken og på Gjerpen menighetshus, finner vi også andre kirkesamfunn i bygda. Normisjon på
Sneltvedt og Aas bedehus har også et aktivt barne-og ungdomsarbeid. Av andre aktiviteter kan nevnes Gjerpen
idrettforening som har håndball, fotball og skiaktiviteter å by på. Gjerpen skolekorps er også aktive. Innenfor
menighetens grenser finnes to barneskoler, Venstøp og Gjerpen, en ungdomsskole og en spesialskole for autister.
Vi ønsker å benytte lokale ressurser og lokal kompetanse i størst mulig grad. Det er ca 6600 medlemmer / tilhørige i
Gjerpen menighet, og det er ca 80 døpte i hvert årskull.
Den første kirken i Gjerpen kan ha blitt bygd rundt år 1000. Det var antagelig en trebygning, og den ble viet til
apostlene Peter og Paulus. I 1153 ble den nåværende kirken reist i stein. Den var ikke stor. Den bestod av koret og
et lite skip, som fremdeles er endel av bygningen.Familien Løvenskiold har hatt en sterk posisjon og har vært eier av
kirken i flere generasjoner.Og i 1919-20 ga kammerherre Leopold Løvenskiold en meget stor sum til restaurering og
utsmykning av kirken. Kirkekunstner Emanuel Vigeland, bror av Gustav, utførte arbeidet med den kunstneriske
utformingen av interiøret.I apsis finner vi et mosaikkbilde med tema fra "Sønnen som kom hjem". Ellers kan nevnes
at Vidkun Quisling har hatt noen av sine ungdomsår i Gjerpen prestegård. Hans far, Jon Lauritz Quisling, var prost i
Gjerpen på starten av 1900 tallet.
Hvordan vil dere organisere dere for en fornyet trosopplæring?
Gjerpen menighetsråd har vedtatt at trosopplæring skal være en prioritert oppgave i menigheten. Menighetsrådet har
opprettet et trosopplæringsutvalg, som i samarbeid med menighetens ansatte, skal stå for den praktiske
planleggingen og gjennomføringen av trosopplæringsarbeidet.Menighetsrådet har delegert ansvar til
trosopplæringsutvalget ang.oppstart av aktiviteter / tiltak. Det tas sikte på en systematisk og sammenhengende
trosopplæring med utgangspunkt i gjeldende plan. Trosopplæringen må sees på som et felles ansvar for hele
menigheten. Det må tilstrebes en bredest mulig deltakelse i alle deler av arbeidet. Gjerpen menighet er en del av
enheten Gjerpen /Borgestad. Enheten er en del av Skien prosti. Ansatte samarbeider ut fra den enkeltes
kompetanse, ansvarsområder og utrustning, som kan komme trosopplæringen til gode.De ansatte som samarbeider
om trosopplæringen er sokneprest,kapellan,diakon,kirketjener,organist og trosopplæringsleder. Det er
trosopplæringsleder som har ansvaret for trosopplæringens budsjett. Tilskuddet fra stat/ bispedømmekontoret til drift
er 57485 kroner.
Sentrale dimensjoner i en systematisk trosopplæring

Barn og unges
medvirkning

Alle deltakerne i menighetens ulike trosopplæringstiltak skal oppleve å bli sett og hørt.
Alles meninger og interesser søkes tatt hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av
trosopplæringen. Alle ledere i menighetens trosopplæringstiltak må arbeide aktivt med å
rekruttere, motivere og dyktiggjøre deltakerne til å kunne fungere som assistenter og
hjelpeledere, både i egen gruppe og i tiltak for yngre aldersgrupper.I alle tiltakene er det
viktig at barna får reflektere og undre seg over sin egen eksistens, evangeliets innhold,
og vår Gud.

Hjemmet/familien

Foreldrenes / foresattes verdier, livssyn og tradisjoner danner det læringsmiljøet som
barna vokser opp i og preges av. Alle medarbeidere i trosopplæringen må derfor forsøke
å bidra til utrusting og motivering av foreldre/foresatte. Dette kan skje gjennom å gi god
informasjon om innholdet i de forskjellige tiltakene ved å holde foreldremøter og
kurskvelder, som kan gi hjelp og støtte i foreldrerollen. Menighetens trosopplæring må
legge til rette for at det utvikles gode relasjoner og godt samspill med familien. I all
informasjon om tiltak som går til hjemmene, blir det spesifikt bedt om godt samarbeid
med hjemmet, samt om noen av de foresatte kan bidra med noe, i forhold til det spesielle
tiltaket.Trosopplæringen i Gjerpen gir, i tillegg til 4 og 6- års bok, 2 cd til førstklassinger,
en til jul og en til påske. Dette er en cd med fortelling og sang
som er lokalt laget.

Side 1 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet

Gudstjeneste

Alle trosopplæringstiltak skal ha tilknytning til menighetens gudstjenesteliv, enten i form
av deltakelse, eller ved at gudstjenestlige elementer inngår i undervisningssamværene.

Oppfølging av frivillige
medarbeidere

Menighetens medlemmer kan delta og bidra på ulike måter, ut fra sin kompetanse,
nådegaver og interesser.Det må oppfordres til at flere deler av sine
ressurser.Trosopplæringsutvalget og menighetsrådet må til enhver tid arbeide ut fra
rekrutteringsplanen for å få med flere frivillige medarbeidere, samt å følge opp
disse.Trosopplærer sender ut forespørrsel til foreldre og menighetstilknyttede,
konf.ledere og konfirmanter om samarbeid i forhold til å være ledere på
trosopplæringstiltak.I forhold til dem som er med på tiltakene, skal det være
forberedende møter, slik at alle kan komme med sitt bidrag, ut fra kompetanse og gaver
den enkelte har. De som har spesiell kunnskap om kirkens historie, får denne oppgaven.
De som er dyktige i form og farge får dette osv.Det er en stor utfordring å få frivillige
ledere. Mange i menigheten har allerede oppgaver.Derfor satser Gjerpen menighet på
samarbeid med bedehusene, og menigheten drar nytte av deres barne- og
ungdomsarbeid og lederressurser.

Tverrfaglig samarbeid

Alle ansatte og frivillige medarbeidere må ut fra sin arbeidsinstruks, kompetanse, erfaring
og nådegave delta i menighetens planlegging og gjennomføring av trosopplæringen.Det
tas sikte på at alle medarbeidere får tilbud om deltagelse i et tverrfaglig
lederforum/stabsforum som kan gi nødvendig kunnskap, kompetanse, kontaktnett og
annen støtte som trengs for å løse den enkeltes oppgaver.Det er viktig at det settes av
tid for de innvolverte ansatte som skal bidra i familiegudstjenestene.Alle tiltakene i
Gjerpen har forankring i gudstjenesten.Oftest er deltagelsen i gudstjenesten den
avsluttende del av tiltaket. Prest, kantor og trosopplæringsleder har
planleggingsmøte/stabsmøte i forkant av et slikt tiltak slik at hvert tiltak kan tilpasses og
innkluderes i gudstjenesten.I forkant av et slikt møte, har
komiteen/trosopplæringsutvalget/ ledergruppa for tiltaket kommet med sitt innspill. I
trosopplæringsutvalget er det fra staben bare trosopplæringsleder som sitter som fast
medlem. Kapellan og diakon har møte-og talerett.

Samarbeid med b/u org

Gjerpen menighet ønsker å samarbeide med alle organisasjoner som har trosopplæring
som en del av sin kjernevirksomhet.
Aktuelle samarbeidspartnere er for tiden :
A) Søndagsskoleforbundet gjennom torsdagsklubben på menighetshuset.
B)Det norske misjonsselskap (NMS) gjennom menighetens misjonsprosjekt og lokale
misjonsforeninger.
C) Norges KFUM - KFUK ved konfirmant- og konfirmantarbeidet, i tillegg til speidere ved
sin speidergruppe på menighetshuset.
D)Acta ( Normisjon) gjennom sine foreninger på Aas; Sneltvedt og Venstøp bedehus,
ved barnekor, foreninger og ungdomsarbeid.
E) Kirkens Nødhjelp gjennom konfirmantenes fasteaksjon.
F)Acta / Normisjon gjennom samarbeid om "24 hours" for 12- åringer og leir for 9- åringer.
Det er skriftlige avtaler mellom mellom menigheten og Acta angående de tiltakene som
er på bedehusene.

Kommunikasjonsarbeid

Det er viktig å øke både den generelle kjennskapen til det lokale trosopplæringsarbeidet,
og å drive informasjonsarbeid og markedsføring av de enkelte tiltak. Både
menighetsbladet og menighetens nettsider, www.gjerpen.no og www.gjerpenkirke.no,
skal fortløpende gi mest mulig oppdatert informasjon om trosopplæringsarbeidet.Det
søkes lagt til rette for interaktiv nettbasert kommunikasjon, og det bør løpende vurderes
hvordan sosiale medier kan tas i bruk på en tjenelig måte.
Skriftelig matriale som plakater, brosjyrer og pressemeldinger bør, i den grad det er
mulig, følges opp med personlig kontakt.

Inkludering og
tilrettelegging

De trospopplæringstiltak som tilbys, skal kunne favne alle døpte, slik at ingen stenges
ute på grunn av en funksjonshemming eller andre forhold som krever særskilt
tilrettelegging. Dette gjelder for eksempel tilrettelegging for bevegelseshemmede, behov
for støttepersoner og tilgang til alternativ diett ved matservering. Det må informeres om
matservering i invitasjonen. Da kan foreldre/ foresatte kan gi beskjed til ansvarlig leder
ved innmelding, slik at det kan tilrettelegges i planleggingsfasen.Trosopplæringen i
Gjerpen samarbeider med Acta Normisjon ang. ALF- klubben, en klubb tilrettelagt for
ungdom med utviklingshemning.Trosopplærer deltar opp til 2 ganger i året på ALF
klubben med andakt ol. Gjerpen menighet skal aktivt informere om dette tilbudet i
fellesbrosjyre og annonse.Offeret ved en gudstjeneste i året bør gå til ALF klubben.
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Diakoni

Trosopplæringsarbeidet må legge til rette for at barn og unge skal kunne erfare og
medvirke til åpne, trygge, inkluderende og mangfoldige fellesskap. Barn og unge må
også erfare gjennom aktivitet hvordan de kan hjelpe andre mennesker.Det må sikres
tilgang til nødvendig kunnskap for ledere,slik at disse får kompetanse om barn og unge
som har vært, eller er utsatt for belastninger, krenkelser eller overgrep. Flere av tiltakene
i Gjerpen har en tydelig formidling og handling i forhold til dette.I tiltak som LysVåken er
diakonitanken, sterkt inne: Å være våken overfor seg selv og andre. "Den gylne regel"
står sentralt.
Diakonen er leder for babytrall, har møte og talerett i trosopplæringsutvalget og sitter i
Diakonutvalget i menigheten. Diakonen,med små og store deltagere fra "Babytrall", er
med på formiddagstreff for de eldre en til to ganger i året.

Musikk og kultur

Utvalget av sanger, salmer og andre uttrykksformer, som drama, dans og billedkunst,
skal ivareta både tradisjonsformidling og fornyelse. Det kan etableres spesialiserte tiltak
som dramagrupper eller kor, men ulike kulturuttrykk hører også hjemme som
arbeidsformer eller enkelt- innslag i de andre tiltakene.I alle tiltakene skal det være sang
og musikk.Barna skal minimum lære 2 sanger/salmer, ut fra hvilke tiltak de er med i.
Bordvers skal også læres og synges.I flere av tiltakene, som Tårnagenthelg,
LysVåken,4-års samling og 6-års samling, brukes kirkerommet aktivt. I oppgaver som
rebus eller samtaler, formidles det om kirkens historie, enkelt hendelser og
personer.Kirkekunstneren Emanuel Vigelands mosaikkbilde,"Sønnen som kom hjem",
brukes også som tema for andakt. Kantor deltar i tiltakets gudstjeneste.I tiltaket
"Barnekorhelg", brukes sang, dans og drama aktivt.

Misjon

Trosopplæringsarbeidet skal organiseres slik at det blir naturlig for både ledere og
deltakere å invitere flere med. Misjonsdimensjonen skal ivaretas gjennom både globalt
engasjement og utrustning til praktisk evangelisering. Misjondimensjonen integreres i
tiltakene, spesielt i forhold til leir for 9-åringer, i samarbeid med Normisjon. Menighetens
eget misjonsprosjekt integreres i tiltaket for 6-åringer. Dette formidles gjennom
undervisning om land,folk mm. Vi har flere tidligere misjonærer i menigheten. Disse
trekkes inn i undervisningen for 6-åringene.

Alder

Navn på tiltak

Omfang i samvær

Omfang i timer

0-1

Gjerpen menighet. Babytrall

34

68

0-0

Gjerpen menighet. Dåpssamtaler

2

3

0-6

Gjerpen menighet. Familiespeiding

2

6

0-1

Gjerpen menighet,Gudstjeneste med dåp

1

2

4-4

Gjerpen menighet. 4 årsbok utdeling

2

4

6-6

Gjerpen menighet. 6 årsbok utdeling

2

4

6 - 11

Gjerpen menighet. barnekorhelg

2

8

7-7

Gjerpen menighet. Petrus dag

1

4

8-8

Gjerpen menighet. tårnagenthelg

2

6

9-9

Gjerpen menighet.Leir på Oksøya

1

24

11 - 11 Gjerpen menighet. lys våken

2

14

12 - 12 Gjerpen menighet. 24 hours

2

16

13 - 13 Gjerpen menighet.Snart konfirmant

10

20

14 - 14 Gjerpen menighet. Ung messe.

1

4

15 - 15 Gjerpen menighet. konfirmasjonsarbeid

20

60

15 - 15 Gjerpen menighet. Gjensynstreff /mimrekveld konfirmanter 1

3

15 - 18 Gjerpen menighet. Konfirmantleder.

60

15

Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn
Alder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn

4 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1

2

1

1

1

3

1

1

1

Planlagt: Totalt antall tiltak: 17
Totalt antall timer: 306
Gjennomført 2011:
Totalt antall tiltak: 9
Totalt antall timer: 183

Tiltak i en systematisk og sammenhengede trosopplæring for alderen 0-18 år

Gjerpen menighet. Babytrall

Alder: 0 - 1 (34 Samvær, tilsammen 68 timer)

Mål

Motivere til trosopplæring i hjemmet. Bygge nettverk. Målet er å gi barn og foreldre et godt og
trygt tilbud, hvor de lærer kristne sanger, regler og bibelfortellinger, som også kan brukes
hjemme.
Livstolkning og livsmestring

Gi ord og trygghet til å praktisere tro hjemme og i kirken.

Kirkens tro og tradisjon

Jesus og barna, høytidene, bønn ( aftenbønn,bordbønn
), kristne sanger. Bibeltekster / tema : Jesus og
barna.Matt 28. 16 - 20, Apg. 1.1 - 14

Kristen tro i praksis

Lære å synge sanger om Jesus. Ha gode sosiale
samvær. Lære å be, og høre bibelfortellinger.1 til 2
samlinger i året er å besøke og delta på formiddagstreff
for eldre.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Sang, ryttmeinstrumenter, dans/ bevegelse, ballonger mm.

Ansvarlig

Diakon

Gjerpen menighet. Dåpssamtaler

Alder: 0 - 0 (2 Samvær, tilsammen 3 timer)

Mål

Motivere til å delta i trosopplæringsarbeidet videre. Vise til hva det kristne innholdet i dåpen er og
gir, gave og forpliktelse. Praktisk innføring i dåpshandlingen.
Livstolkning og livsmestring

Møte foreldrene, la dem fortelle om barnet og sin
tilknytning til kirken og troen.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst: Dåpsbefalingen, Jesus og barna.Snakke om
dåpsliturgien.Bibeltekst / tema: Dåpsbefalingen, Jesus tar
i mot barna Mark 10. 13 - 16

Kristen tro i praksis

Oppfordre til å delta aktivt under dåpsgudstjenesten med
tekstlesing ol. Oppfordre til at søsken deltar i
dåpshandlingen.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Samtale og praktisk gjennomgang i kirkerommet. Gi en innføring i trosopplæring. Introdusere
IKO og Tripp Trapp. Informere om hva menigheten kan tilby hele familien av aktiviteter.

Ansvarlig

Sogneprest og kapellan

Gjerpen menighet. Familiespeiding

Alder: 0 - 6 (2 Samvær, tilsammen 6 timer)
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Mål

Relasjonsbygging. Bygge nettverk mellom foreldre/ foresatte og barn. Motivere foreldre til
trosopplæring i hjemmet og deltakelse i menigheten.
Livstolkning og livsmestring

Bygge selvbilde og identitet og fremme tilhørighet.
Reflektere over troens og skaperverkets mysterium.

Kirkens tro og tradisjon

Skaperverket. Jesus og barna.
Bibeltekst/ tema: Du har skapt meg på skremmende
underfullt vis.salme 139. Skapelsen 1.Mos1.1-3.24

Kristen tro i praksis

Speide og utforske Guds skaperverk.Under hver
speiding holdes samlingstund med andakt, sang og
bønn.Speiderbønnen læres. Sanger som benyttes er ;
hvem har skapt alle blomstene og måne og sol.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

På tur i Guds frie natur, foreldre og barn. Sporlek, båltenning, samlingstund, friluftsgudstjeneste.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder, sogneprest ,frivillige

Gjerpen menighet,Gudstjeneste med dåp

Alder: 0 - 1 (1 Samvær, tilsammen 2 timer)

Mål

Tema/innhold

Målet er at gudstjenesten blir en god opplevelse for dåpsfamilien og gjester.Presten møter og
ønsker dåpsfølget velkommen til kirken. De skal oppleve gudstjenesten som et nært og personlig
møte med menigheten.
Livstolkning og livsmestring

Gudstjenesten må gi gjenkjennelse etter det som er
presentert i dåpssamtalen. Foreldre, faddere og søsken /
familie skal oppleve seg sett og ivaretatt av ansatte og
menighet.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekstene : Jesus og barna, dåpsbefalingen,
trosbekjennelsen og dåpsliturgien.

Kristen tro i praksis

Deltakelse under gudstjenesten. I liturgien, salmene og delta i
dåpshandlingen.Dåpsfølge oppfordres til å delta under
Gudstjenesten med tekstlesing, ønske om salme, eller ved
solosang / musikk innslag.

Arbeidsmåter

Gudstjeneste med dåp. Hvis mulig, legges dåp til familiegudstjeneste.

Ansvarlig

Sogneprest, kappellan, trosopplæringsleder, organist og kirketjener

Gjerpen menighet. 4 årsbok utdeling

Alder: 4 - 4 (2 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Tema/innhold

Bli kjent og trygg i kirken. Bli kjent med og lære sanger om Jesus. Få vite og oppleve at Jesus er
barnas beste venn.
Livstolkning og livsmestring

Hva er en venn ? Tema: Jesus er barnas beste
venn.Gjennom lek / rollespill på samlingen
lørdag, og under gudstjenesten søndag,
understreke at Jesus er barnas beste venn.

Kirkens tro og tradisjon

Bibelteks / tema: Jesus metter 5000. Jesus går
på vannet. Joh 6.1-35.Jesus og barna.

Kristen tro i praksis

Lære, og synge sanger, lek og rollespill. Bønn
og bordvers.
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Arbeidsmåter

- På første samling i kirken (lørdag)brukte vi ballonger i sprell levende teppe, tegnet ansiktet vårt
påballonegene. På sprell levende teppe er det stort bilde av Jesus og barna, og brukte det som
utgangspunkt til fortellingen.- sang,rytmeinstrumenter og bønn. - vann i dåpsfatet, kjenne på
vannet, fortelle om dåpen.-utloddning.- bordvers og boller.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder, sogneprest

Gjerpen menighet. 6 årsbok utdeling

Alder: 6 - 6 (2 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Barnet skal oppleve seg som sett og bekreftet. Høre bibelfortelling og høre om
misjonsprosjektet. La barnet få undre seg og reflektere over dette.
Livstolkning og livsmestring

Glede seg over at Gud ser oss, og takknemlighet
for å være Guds barn.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Den barmhjertige samaritan.
Luk 10.25-37 Bibeltekst " Den takknemlige
samaritan" , Fader vår.
Menighetens misjonsprosjekt.

Kristen tro i praksis

Være deltakende i Gudstjenesten og være
medhjelper under Gudstjenesten.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Fortelling, andakt. Sang og lek. Måltidsfellesskap og øvelse til gudstjenesten.Samlingen på
lørdag foregår også i kirken, hvor foreldre og faddere også er innvitert til å være med.Vi starter
med bli kjent samling, hvor 2 bevegelses sanger læres.Så er det lek / konkurranse. etter det er
det samlingstund med andakt, tegning fra misjonsprosjektet og tegne ansikt på ballonger, som
symboliserer menneskene på jorda. Måltidet foregår på gulvet i kirken, boller og saft, som på
Jesu tid.

Ansvarlig

Sogneprest, diakon, organist, trosopplæringsleder, kirketjener

Gjerpen menighet. barnekorhelg

Alder: 6 - 11 (2 Samvær, tilsammen 8 timer)
Mål

Tema/innhold

Barnet opplever seg sett i et kreativt møte med sang, musikk og dans i sin kirke.
Livstolkning og livsmestring

Glede ved å synge om Jesus. Være sammen i
Guds hus med mange andre barn og erfare
mestring i å synge.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Gled dere. Fil 4.4-8 Sang til
Guds ære. Deltakelse i liturgien med sang.

Kristen tro i praksis

Stor deltakelse i gudstjenesten med sang,
liturgi, tekstlesing, bønn.
Bordvers, bibellesing og bønn.

Arbeidsmåter

Korsang, kreativt verksted for sang og dans / bevegelse. Samlingstunder, måltid, bibelsporlek,
gudstjeneste deltagelse.

Ansvarlig

Trosopplringsleder

Kommentar:

8

Gjerpen menighet. Petrus dag

Alder: 7 - 7 (1 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Storsamling for alle 7- åringer med familier på Kapittelberget. Et fellestiltak for hele prostiet.
Barna skal bli kjent med pinsens høytid.

Side 6 av 12 - Plan for trosopplæring i Gjerpen - Borgestad enhet - Gjerpen menighet

Livstolkning og livsmestring

Barna skal bli kjent med kirkens egen
fødselsdag og høytiden pinse.

Kirkens tro og tradisjon

Tema / bibeltekst: Talsmannen Joh.14,16-18
og pinsedag Apg 2.1-13. Barna skal få lære
hva som er hensikten med pinse og hva
høytidens budskap er.

Kristen tro i praksis

Barna skal få lære hva pinse betyr for dem i
deres liv ved deltagelse i bønn, kristent
fellesskap, sang, andakt og liturgi.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Alle menighetene går sammen om å lage en ettermiddag for alle 7 åringer. Opplegget skal
inneholde andakt, sang, lek og grilling. Bbarna skal få møte Petrus som de har fått 2 cd av i
forkant, til jul og til påske.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder, frivillige

Kommentar:

Oppstart 2013

Gjerpen menighet. tårnagenthelg

Alder: 8 - 8 (2 Samvær, tilsammen 6 timer)

Mål

Bli nysgjerrige på kirkerommet, kirkeskattene og symbolene, og sammenhengen som vi bruker
dem på. Bli nysgjerrig på ordet, dåpen, nattverden og Jesus som verdens lys.
Livstolkning og livsmestring

Få innspill og nysgjerrighet til å utforske hva kirken er
og hvem Jesus er.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Let så skal dere finne. Matt 7.7.
Kvinnen med sølvmyntene Luk 15. 8 -10. Sauen som
ble funnet. Luk 15 4- 7. Vandre, bønn, bordvers, være
medarbeidere under gudstjenesten, eget tårnagentkor
under gudstjenesten.

Kristen tro i praksis

Vandre, bønn, bordvers, være medarbeidere under
gudstjenesten,eget tårnagentkor under gudstjenesten.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Med hodelykter og solbriller utforsket barna kirken fra kjeller til tårnet. Rebuser, konkurranser og
samlinger, Grilling av pølser bak kirken, og sangkorøvelse.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder

Gjerpen menighet.Leir på Oksøya

Alder: 9 - 9 (1 Samvær, tilsammen 24 timer)

Mål

Målet for tiltaket er at barnet skal oppleve trygghet borte fra hjemmet i et kristent fellesskap over
tre dager på leir. Barnet skal lære seg i å bidra i et kristent fellesskap, både i lek og i
samlingstunder med Guds ord i sentrum.
Livstolkning og
livsmestring

Erfare deltakelse i et kristent fellesskap, og å kjenne at en hører
til hos Jesus. Kjenne sin rolle i vennskap og relasjoner.Barna fra
vår menighet i Gjerpen treffer barn fra hele Telemark.
Trosopplæringslederen i menighet er i forkant av leiren i
samarbeids og planleggingsmøter med Acta
Normisjon.Trosopplæringsleder har bibeltimene/samlingstunder
under leiren.
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Tema/innhold

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Guds barn Joh 1,9-12. Jesus hos Martha og
Maria Luk 10,38-42.Vi tar også for oss misjonsprosjektet, og
jobber ofte i grupper i forhold til det. Bibeltimene /
samlingstundene legges opp på forskjellige måter. En kan være
en mini Thomas messe, med lystenning, skriving av bønner
osv.En annen kan være lagt opp med drama.

Kristen tro i praksis

Bønnevandring,thomas messe, andakt/bibeltimer, sang, drama
og dans.

Arbeidsmåter

Arbeidsmåter som blir brukt er ; å arbeide, utforske og undre seg sammen i små
grupper.Storsamlinger, hvor deltagelsen under samværet er sang, bønnevandring/Thomas
messe,dans og drama, hvor deltagerene selv er med.Under lek, bading, aktiviteter generelt på
leir, er det som oftest lagt opp til å fungere i mindregrupper med en egen ansvarlig leder /
ungdoms leder.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder

Gjerpen menighet. lys våken

Alder: 11 - 11 (2 Samvær, tilsammen 14 timer)

Mål

Tema/innhold

Barna skal erfare at kirken er deres hus, og få kjenne trygghet ved å bli sett og hørt, slik Jesus
ser hver enkelt.
Livstolkning og livsmestring

Få inspirasjon til å være lys våken overfor seg
selv, andre og Gud. Og tenke over hvem Jesus er
for meg.

Kirkens tro og tradisjon

Bibelfortellingen om Samuel. Den gylne regel.

Kristen tro i praksis

Bønn, bordvers, sang og samlingstunder om
biblefortellinger. Vandre, medarbeidere under
gudstjenesten.

Arbeidsmåter

Samlingstunder, fakkeltog, kirkegårdsrebus ,måltider, juleverksted, nattfilm.

Ansvarlig

Trosopplæringsleder
Kjempe moro og utrolig slitsomt.

Kommentar:
Bibeltekst / tema :Samuel i tempelet. 1 Sam 3.Den gylne regel.Matt 7.12

Gjerpen menighet. 24 hours

Alder: 12 - 12 (2 Samvær, tilsammen 16 timer)
Mål

Erfare at arrangementer i kristen sammenheng er både utfordrende, spennende og lærerike.
Livstolkning og livsmestring

Jesus elsker meg, slik jeg er og med mine talenter og
evner.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekster / tema: Velsignelsen 4 Mos 6.22-27.
Guds kjærlighet 1.Joh 4.7-11. Dette er et samarbeid
med Normisjon og Skjærgåds. Viktig at barna som
tilhører menigheten opplever samarbeidet i praksis.
Og viktig for kirken å være samarbeidspartner med
organisasjonene.

Kristen tro i praksis

Samlingstunder, konserter, bønn og andakt, bordvers
og kveldsbønn.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Samlingstunder med andakt og bønn, sang og musikk. Apparater til å utfolde seg i og med,
stillerom, spill og lek.
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Ansvarlig

Trosopplæringsleder og kateket

Kommentar:

Samarbeidet til dette tiltaket håper vi fortsetter. Utrolig viktig arr for å få flere barn med i en kristen
sammenheng.
Bibeltekster / tema : Velsignelsen 4 Mos 6.22-27. Guds kjærlighet 1.Joh 4.7-11

Gjerpen menighet.Snart konfirmant

Alder: 13 - 13 (10 Samvær, tilsammen 20 timer)

Mål

Tema/innhold

Møte et ungdomsmiljø med kristent innhold og kristne ledere. Få tilknyttning til menigheten, og
god informasjon om konfirmasjonstiden, og bli tatt på alvor.
Livstolkning og livsmestring

Livet handler om valg - hvorfor velger jeg som jeg
gjør.Bevisstgjøring i forhold til det å delta og være i et
kristent miljø, og hvorfor stå til konfirmasjon.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Jesus og Tomas Joh 20.24-29.
Jesus er veien, sannheten og livet Joh 14.6. Tro og
tvil. Likegyldighet og valg.

Kristen tro i praksis

Samtaler, andakt, sang og bønn. Sosiale samvær, lek
og aktiviteter.

Arbeidsmåter

Forkynnelse, bønn, sang, informasjon, lek, film.Forskjellige folk som har samlingene /
andaktene.Ansatte i stab og ellers frivillige oppfordres til å ha samlingstundene.

Ansvarlig

Frivillige

Kommentar:

Dette er et tiltak i samarbeid med ungdomsgruppa på Ås bedehus(Acta).Her må det jobbes aktivt
i 2013 og 2014, for å få dette tiltaket integrert i stab og etablert miljø.Utfordrende, men en grei
start allerede.

Gjerpen menighet. Ung messe.

Alder: 14 - 14 (1 Samvær, tilsammen 4 timer)

Mål

Å oppleve et møtested hvor det er rom for hele livet, hvor den enkelte blir inkludert i fellesskapet,
samt utfordret på tro og identitet, og utfordret til medarbeiderskap.
Livstolkning og livsmestring

Mulighet til å videreutvikle selvbildet og en trygg
identitet som Guds barn.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekster / tema: Av nåde er dere frelst. Rom
5.1-11.Den lille bibel. Joh 3.16. Fader vår. Matt
6.6-13. De store ordene: Nåde, kjærlighet,
solidaritet, tilgivelse, frelse, synd, forsoning, valg,
etikk, sorg, tap og håp.

Kristen tro i praksis

Be bønner, synge, handling i Gudstjenesten,
delta i Gudstjenesten, nattverd.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

Gudstjeneste og "kirkekaffi" som trosopplæringsutvalget har ansvar for.

Ansvarlig

Kapellan

Gjerpen menighet. konfirmasjonsarbeid

Alder: 15 - 15 (20 Samvær, tilsammen 60 timer)

Mål

Vekke og styrke troens liv som gis i dåpen slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro,
tilbedelse og tjeneste, som Jesusu Kristi disippler i hjem, menighet og samfunn.
Livstolkning og livsmestring

Erfare sin tro i praksis, og lære sin menighet å kjenne.
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Kirkens tro og tradisjon

Tema/innhold

Bibelhenvisn til bruk ved gudstjenester og samlinger:
(Weekend utgjør: samling nr 14-16)
01) Joh 3,16 + Mt 28.18-20 Guds løfte.
Hebr.11.1 visshet om det vi ikke ser
Foreldre:Lk 15,11-32 Sønnen som kom hjem
/Med tenåring i huset)
02) 1.Mos + Salme 8. Skapelsen / Liturgien.
Du er et sandkorn - men sett.
03) Mk 10,13-16 Jesus og barna (særl.v. 15) Gratis!
04) Lk 15,11-32 Sønnen som kom hjem
/kirkeskipet - i samme båt. + Kirken og de som arb. der.
05) 1.Kor.13. som i et speil. Min verden - i Guds verden.
06) 1 Pet 1, 3 Født oss på ny. Et levende håp
+ Joh 15,1-8 Grenene og vintreet
07) Apg 2,42 Apostlenes lære, fellesskapet, brødsbrytelsen
og bønnene.
08) Salme 119,105 Lykt og lys. + 1.Kor 2 Alt er åpenbart.
Jes 55,10-11 Ord utfører
09) Luk 22,19-20 Jesu kropp. Jesu blod gitt for deg.
Bevart i fellesskapet
10) Joh 14,6 veien sannheten og livet
+ Åp 3,20 Se, jeg står for døren og banker
11) Luk 10,25-36 Den barmhjertige samaritan
+ Luk 12,13-21 Den rike bonden
12) Mat 7,12 den gyldne regel
13) Mat 6,7-15 (9-13) Vår Far
+ Mat 7,7-8 Be, så skal du finne
14) Luk 2,1-20 Juleevangeliet. Jesus møter oss
+ Matt 11.28 Gir hvile
15) Luk 22-23 Påske-evangeliet. Jes.53,5 straffen lå på han
16) Joh 3,16 + Joh 11,1-44 Lasarus (25-26)
+ Mat 28,1-15 oppstandelsen
16) Salme 40,3 opp av gjørma, føtter på fast fjell
+ Lk 15,11-32 Hjemkomne
17) 2.Mos 20,1-17 Budene. Luk 10,27 Elske Gud og nesten
18) 1.Kor 13 ikke uten kjærlighet + Salme 32 bekj
+ 1. Joh 1,9 tilgivelse
19) Rom 8,38-39 Guds kjærlighet holder.
+ Matt 28,20b Se, jeg er med deg
20) 4.Mos 6,24-26 Med Guds velsignelse
over dagen - over livet
21) Apg 2,14-41 Peter: Fra feiging, til den fremste.
I tillegg kommer 4 gudstjenester med tekster i henhold til
fastsatte tekstrekker. (Gjelder forsåvidt også konf.søn
og presentasjonssøndag, men disse vinkles gjerne spesielt,
som antydet over hhv samling nr 19 og nr 3.)

Kristen tro i praksis

Gudstjenester, inkl. en gudstjeneste med egen innføring for
å utføre oppgaver. Sang og bønn, Bøssebærere for kirkens
nøhjelp. Undervisnings -samlinger. Sosiale samvær felles i
regionen (m. konf.time, cup og lek) og weekend (m.
under-visningssamlinger, gudstjeneste, aktivitet og sosialt).

Undervisning,gudstjenester,oppgaver under gudstjeneste og sosiale samvær.Samlinger med
foresatte, samt weekend.
Konfirmantarbeidet legges opp i hht følgende skisse:
Type samling Tema Tid
Info-kveld/Innskriving Konf.+ Jeg tror 2
Foreldresamling Relatert tema
Undervisning Gud skaper / Gudstj 2
Gudstj. m/ presentasjon TXT Rekke. Prek mhp. konf. 2
Undervisning Kirken /Fellesskapet 1
Fellsgudstj. ”Ung messe TXT Rekke. Prek mhp. konf. 2
Undervisning Dåpen / DHÅ 2
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Arbeidsmåter

Fellsgudstj. ”Ung messe TXT Rekke. mhp. konf. 2
Undervisning + Sosial Bibelen 3
Undervisning Nattverden 2
”Good Friday” Temakveld felles 6
KN-Kveld KN / Nestekj. 2
KN – Aksjon / Tjeneste Innsamling 3
Undervisning + Sosial Bønnen 3
Weekend Jesu liv 1
Undervisning + Sos. Jesu liv 2 16
Evig liv
Livet som kristen
Undervisning Budene 1-3 2
Undervisning Budene 4-10 2
Øvelse / Foto Herren velsig. 2
Konfirmasjon TXT Rekke. Prek mhp. konf. 2
Mimrekveld Menigheten har bruk deg 2
Gudstj m / Oppgave Kirkeårstekst 3
3 selvvalgte gudstj Kirkeårstekst 6
Omfang totalt: 67

Ansvarlig

Kapellan

Kommentar:

Konfirmantplan for Gjerpen revidert okt 2012, er godkjent i Gjerpen menighetsråd 01.nov.2012.
Samlinger og undervisning legges opp iht til: "Kort og Godt" Alveng og Hegerstrøm, som
kompletteres med eget materiell. Av økonomiske årsaker reduseres 5 dagers leir til 2 døgns
weekend.Opplegget forøvrig beholdes, men med flere undervisningssamlinger.

Gjerpen menighet. Gjensynstreff /mimrekveld konfirmanter

Alder: 15 - 15 (1 Samvær, tilsammen 3 timer)

Mål

Tema/innhold

Et tilbakeblikk på konfirmasjonstiden og reflektere over troens plass i livet, og bli utfordret til å
finne sin plass i menigheten. I første omgang med sikte på å føre konfirmanten videre inn i
menigheten, og å dyktigjøre konfirmantene til tjeneste for hverandre og for de nye konfirmantene.
Livstolkning og livsmestring

Føle tilhørighet i menigheten hvor en sto til
konfirmasjon, og kjenne fellesskapets trygghet,
og å mestre utfordringer om å tjene.

Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Jes 52.13-53.5. Luk 1.26-56.
Matt 28.16-20.

Kristen tro i praksis

Be, synge, samtaler og samlingsstund med
andakt / gudstjeneste.

Arbeidsmåter

Et sosialt rekrutteringssamvær med mat, lek, quiz fra konf leiren, mimrefilm. Gjensyn med de
andre konfirmantene, med ledere og ungdomslederene.

Ansvarlig

Kapellan med støtte fra sogneprest, eldre konfirmanter

Kommentar:

Arrangeres i løpet av 10 klasse.

Gjerpen menighet. Konfirmantleder.

Alder: 15 - 18 (15 Samvær, tilsammen 60 timer)
Mål

Et møtested for fellesskap og lederutvikling. Utvikling av tro og talenter. Få oppgaver.
Livstolkning og livsmestring

Styrke personlig utvikling ved kurs, diskusjoner og
samtaler. Opplevelser og sosialt samvær.
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Kirkens tro og tradisjon

Bibeltekst / tema: Åndens frukt Gal 5,16-26. Vekke
interesse og styrke kunnskap rundt bibelske spørsmål.
Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag. Misjon og
økumenikk.

Kristen tro i praksis

Ha det gøy og le sammen. Delta på kulturelle
opplevelser.Diakoni og misjonsprosjektet.

Tema/innhold

Arbeidsmåter

ledertrening, lek og sosialt samvær. Tillaging av felles måltid, kurs, samtaler og tur. Utføre ulike
oppgaver på konf samlinger og på konfirmasjonsleiren

Ansvarlig

Kapellan med støtte fra sogneprest

Andre tilbud til barn og ungdom i regi av menigheten og/eller barne- og ungdomsorganisasjoner

Gjerpen menighet.Torsdagsklubben

Alder: 3 - 12

Mål

Målet for torsdagsklubben / søndagsskolen er at barna lærer og hører om Jesus. Lærer sanger
og bønner. Opplever seg sett og blir trygge i et kristent arbeid menigheten driver.Sprell levende
blir brukt som arbeidsredskap i godt samarbeid med søndagsskoleforbundet.

Ansvarlig

Kateket og Frivillige medarbeidere

Gjerpen menighet, Sneltvedt gospelkids.

Alder: 7 - 12

Mål

Målet for gospelkids er at barna får høre om Jesus. Bønn og fellesskap er viktig, og at sangen om
Jesus synges med glede. Barna skal bli sett og oppleve å mestre det å synge sammen og alene.

Ansvarlig

Frivillige medarbeidere

Gjerpen menighet. ALF - klubben,spesielt tilrettelagt for ungdom med utviklingshemning

Alder: 10 - 18

Mål

Tilby et felleskap med bla. trosopplæring til ungdom med utviklingshemning. Arbeidsmåte:
Tilrettelagt ungdomsklubb med aktiviteter og kiosk. Felles liturgisk avslutning på kvelden. En
kirkelig ansatt fra en av samarbeidsmenighetene kommer og holder andakt. Den faste strukturen
på den liturgiske avslutningen er godt gjennomarbeidet med feks. alle aktuelle sanger tilgjengelig
på singback. Fader vår og velsignelsen er alltid med, sammen med åpningssangen "Kom la oss
samles ved Guds bord". Temaene for andakten er overlatt til den enkelte andaktsholder. Bibelske
kjernetekster og sakrament står sentralt.
Årlig arrangeres det en samarbeidsgudstjeneste, og et familietreff på L9, Normisjon.

Ansvarlig

Acta/ Normisjon med integreringskonsulent Einar Sand som koordinator

Gjerpen menighet. Aas ungdomsgruppe

Alder: 13 - 18

Mål

Målet for ungdomsgruppa er at ungdommene får en tilhørighet og et kristent fellesskap. Her får
de høre Guds ord, det er bønn, sang og aktiviteter sammen med bevisste ledere, som de også får
utfordringer av.

Ansvarlig

Frvillige medarbeidere

Utskriftsvennlig versjon (pdf)
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