TROSOPPLÆRING
I MISJONSSALEN OSLO
Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små
barna komme til meg, og hindre dem ikke! For
Guds rike tilhører slike som dem».
LUKAS 18,16

Trosopplæring

VÅR VISJON:

Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds
ord, født på ny til et liv med Jesus Kristus!
Dette dokumentet skal gi en oversikt over våre aktiviteter og tilbud for barn og
ungdom i Misjonssalen Oslo.
Målene for trosopplæringen står i venstre kolonne, litt om hver aktivitet eller tilbud
i venstre kolonne. Noen av målene går igjen på flere av aktivitetene. Aktivitetene
er presentert kronologisk etter aldersgruppene de passer for.
Foreldrene og fadderne har hovedansvar for opplæringen i den kristne tro.
Forsamlingen har også et stort ansvar, og vi ønsker å være med og bære det
ansvaret gjennom å be for barna i gudstjenestene våre og oppfordre forsamlingen
til å be for dem.
Vi ønsker også å være med å gi dem opplæring i den kristne tro gjennom
inkludering i fellesskapet vårt og aktiviteter som har som hovedmål å peke på Jesus
for barna.
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MÅL

AKTIVITET / TILBUD

•

Barna skal bli døpt til den kristne
tro, bli en del av
forsamlingsfellesskapet vårt og
få oppleve tilhørighet hos oss

•

Gi foreldre et repertoar med
kristne sanger de kan synge
hjemme med barna
Barna skal få et begynnende
kjennskap til Jesus som er glad i
alle

•

•
•
•
•
•

•

• Dåp
Dåpssamtale med informasjon om
dåpens innhold, samt informasjon
om tilbud og aktiviteter for barn og
unge i Misjonssalen. Utdeling av
dåpslys, fadderbrev til faddere,
barnet blir bedt for under
gudstjenesten. Foreldrene mottar et
skjema med mulighet for innmelding
i DNK eller NLM.

• Babycafé
Lunsj og babysang hver tirsdag i
Misjonssalen. Et utadrettet tilbud samt
et tilbud for babyer som er døpt i
Misjonssalen. For aldersgruppen 0-1 år.

• Søndagsskole
Barna skal få kjennskap til Jesus
Opplæring i den kristne tro gjennom
som er glad i alle
andakt, bønn, sanger og morsomme,
Barna skal bli kjent med noen
kreative aktiviteter. Lære å kjenne
sentrale bibelfortellinger
sentrale bibelfortellinger, undre seg og
La barna få oppleve at de er
samtale om tro. Barna får mulighet til å
verdifulle og skapt i Guds bilde
gi kollekt til Barnas Misjonsprosjekt,
Få kjennskap til hvordan og
samt å motta nattverd nede i
hvorfor vi driver misjon
hovedsalen under
Få mulighet til å være med og be nattverdsgudstjenestene. Vi har tilbud
for misjonærene og støtte
for aldersgruppene 0-3 år
misjonsarbeidet økonomisk.
(foreldrestyrt), 3-7 og 7-11.
Søndagsskolen bruker opplegget
«Sprell levende» utarbeidet av
Søndagsskolen Norge. Se gjerne
www.sondagsskolen.no

Gi foreldrene en ressurs til
trosopplæring i hjemmet

• 2-årsbok
Utdeling av barnebibel eller annen
bok/sangbok med kristent innhold til
barna som er døpt i Misjonssalen.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

• 4-årsbok
Utdeling av barnebibel eller annen
bok/sangbok med kristent innhold til
barna som er døpt i Misjonssalen.
• 6-årsbok
Utdeling av barnebibel eller annen
bok/sangbok med kristent innhold til
barna som er døpt i Misjonssalen.
Markere skolestart. (skolestartere
høsten -16)

Barna skal bli kjent med noen
sentrale bibelfortellinger
Få oppleve tilhørighet til
forsamlingsfellesskapet

Få veiledning og hjelp til
andaktsliv og bibellesing
Få hjelp og støtte til å leve som
kristen i hverdagen
Få nærmere kjennskap til den
treenige Gud
Bruke Bibelen som et verktøy for
å bli bedre kjent med Jesus
Få kunnskap om den kristne tro
og få et personlig forhold til
Jesus som Frelser og venn

• Fredax
Ungdomsklubb annenhver fredag med
andakt og forskjellige aktiviteter ute
og inne. For aldersgruppen 9-13 år.

Få veiledning og hjelp til
andaktsliv og bibellesing
Få hjelp og støtte til å leve som
kristen i hverdagen
Få nærmere kjennskap til den
treenige Gud
Bruke Bibelen som et verktøy for
å bli bedre kjent med Jesus
Få kunnskap om den kristne tro
og få et personlig forhold til
Jesus som Frelser og venn

• Konfirmasjon
Stadfesting av dåpsløftet for
ungdommene våre i Misjonssalen.
Opplegget er supplerende til DNKs
opplegg. De kan følge begge
oppleggene parallelt eller kun
Misjonssalen / regionen sitt.
Samtalegrupper hjemme hos
forsamlingsleder.

Få være med som aktive
medlemmer i forsamlingen
gjennom å ha tjenester i
forbindelse med gudstjenester
og andre aktiviteter

• Tjenester
Vi ønsker å inkludere og oppmuntre
barn og ungdommer til forskjellige
tjenester i forsamlingen.
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TILBUD / AKTIVITETER FOR BARN OG
UNGDOM I ALLE ALDERSGRUPPER:
•

FAMILIEGUDSTJENESTE hver 4. søndag hver måned
En felles møteplass for hele storforsamlingen med barna i fokus.

•

NATTVERDSGUDSTJENESTE en gang i måneden. Vi vil oppfordre
foreldre til å ta med barna fram for å motta nattverd. De som ønsker det kan
få lyst velsignelsen over barnet og de som ønsker det kan hjelpe barnet å
motta nattverd. Søndagsskolen legger til rette for at der foreldrene og
barna ønsker det kan de få bli med og motta nattverd.

•

INFORMASJON OM LEIRER I REGIONEN
Dele ut brosjyrer på Søndagsskolen, ved styrebordet i hallen samt informere
om leirer på Gudstjenestene

•

FORSAMLINGSLEIR
Samle hele storforsamlingen en helg i løpet av høstsemesteret. Sentral
forkynnelse og opplegg tilpasset alle aldersgrupper. Skape tilhørighet og
pleie det åndelige fellesskapet i forsamlingen.

•

SUPERBLINK
Bruke filmer fra superblink på søndagsskolen, oppfordre foreldre til å bruke
Superblink som et redskap i trosopplæringen hjemme. www.superblink.no

•

GIVERGLEDE
Oppmuntre og gi mulighet til å gi en gave til Barnas Misjonsprosjekt på
Søndagsskolen.

Vedtatt av styret i Misjonssalen Oslo, august 2015
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