Faseverktøy for menigheten
Vi tror et bevisst arbeid med tilrettelagt progresjon og undervisning for ulike aldersgrupper
mellom 0-35 er det viktigste en menighet kan gjøre. Frikirkens trosopplæringsplan er ment
til å være en inspirasjon og konkret hjelp til å tenke hvordan vi best mulig kan hjelpe barn,
unge og familien til en levende relasjon sammen med Jesus. Vi ønsker at menighetene skal
ha en helhetlig og tydelig plan på hvordan man legger til rette for tro og etterfølgelse av
Jesus i de ulike aldersgruppene.
Helheten av trosopplæringsplanen er i flere dokumenter og prosesser; Faseoversikt,
Fasekort, Faseverktøy for menighet og hjelp fra en trosveileder. Disse dokumentene er en
forsterkning av den allerede eksisterende trosopplæringsplansjen.

Faseoversikten er laget for å skape oversikt for hjem og menighet i arbeidet med
barn og unge. Det er en klar progresjon i utvikling mentalt, åndelig og relasjonelt.
Oversikten gir et enkelt bilde av hvordan vi som hjem og menighet kan tenke og handle i
møte med de ulike fasene.

Fasekortene er laget for å gi hjemmet en ressurs for hvordan de kan være tilstede i
barnas liv på en best mulig måte og formidle Jesus.

Faseverktøy for trosopplæringsplan er dette dokumentet du holder i hendene.
Det gir en oversikt over hva vi tenker er det viktigste en menighet arbeider med i de ulike
fasene. Det er et prosessverktøy som gir dere rom til å stille nyttige spørsmål for arbeid i
de ulike fasene. Det er viktig å presisere at ingen menighet kan gjøre alle tiltak som er
foreslått her. Dere må velge og prioritere.
En trosveileder vil veilede din menighet over en tid slik at dere får hjelp til å prioritere
hva som er viktigst for dere som menighet å arbeide med fremover mot aldersgruppen
0-35. Faseverktøy for menighet, faseoversikt og fasekort er grunnlagsdokument for
trosveiledningen av din menighet.
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Overordnet mål for trosopplæringsplanen
Det er noen premiss for trosopplæringsplanen til Frikirken. De er gjengitt i en kort
beskrivelse her:

Levende tro
Vi vil se en levende Jesus tro hos barn, unge og familier. Det er troen og relasjonen til Jesus
som er fundamentet for våre liv og hverdager. Troen er forståelse, kunnskap om Bibelen,
den treenige Gud og hvem Han er. Troen er hverdagsliv og hvordan Jesus lever med meg i
alle livets fasetter. Troen er verdensbilde og forståelse av samfunnet i dag. Troen er
bønnen og samtalen med Jesus. Troen er retningsgiver for veivalg og forståelse av hvem
jeg er. Troen er så mye mer enn teori. Det er liv og praksis. Vi ønsker at
trosopplæringsplanen leder til en levende tro på Jesus.

Hjem og kirke
Vi ønsker å se et enda tettere samarbeid mellom hjem og kirke. Foreldre har mye større
innflytelse på barn og deres tro enn menigheten. En søndagsskoleleder er for eksempel
sammen med et barn ca. 40 timer i året, mens mor og far har nærmere 3000 timer.
Dersom vi skal lede barn og unge til en levende tro er det helt avgjørende at kirken
utruster hjemmet. Foreldre trenger utrustning og enkle praksiser på hvordan de kan leve
troen i hverdagen som familie. Når menigheten legger til rette, fokuserer og utruster
familien blir det den viktigste ressursen en familie kan ha for å leve ut troen.

Rytme, fellesskap og oppdrag. (OPP-INN-UT)
Vi ønsker å se en balansert tro som forholder seg til Gud, fellesskapet og mine neste. Troen
er hele livet og alle hverdager. Jesus gir en praktisk veiledning til hvordan vi kan leve i hans
etterfølgelse.

Rytme: «Bli i min kjærlighet, Joh 15,9». Dette handler om at vi daglig får leve i Guds
nåde, gjennom Guds Ord, bønn og lovprisning. Slik kan vi erfare Jesus som en nær venn i
hverdagen.

Fellesskap: «Elsk hverandre, Joh 15,17». I kirken og småfellesskap kan vi få hjelp,
snakke sammen, be for hverandre og spise sammen. Hjemmet er den første smågruppen
barna møter. I hjemmet ser de at Gud er livsviktig for hverdagen.

Oppdrag: «Gå ut og bær frukt, Joh 15,16». Det handler om å leve et liv som har fokus
utover seg selv, med hjerte for andre. Jesus kaller oss til å be for naboer og venner og
forkynne evangeliet og gjøre gode gjerninger.
Alle faser og aktiviteter må gjennomtenke balansen av disse tre dimensjonene i sitt arbeid.

Mobil tro
Siktemålet for trosopplæring bør være en mobil tro. En mobil tro er så robust og slitesterk
at den blir med på «flyttelasset». Den kristne tro bør være sterk nok til å møte nye miljøer
og alt som kan utfordre troen. En av kirkens viktigste oppgave blir derfor å hjelpe
foreldrene slik at de i ord og praktisk handling kan formidle en levende tro til sine barn.

Faseverktøy for Trosopplæringsplan
Det som videre beskrives er hvordan dokumentet til faseverktøy er bygget opp og hvilke
nøkkelord en menighet kan tenke på til de ulike fasene.

Menigheten og nøkkelord.
Menigheten bør være den viktigste ressursen for en familie når de prioriterer å sette fokus
på utrustning av familien og barna. Her kommer noen nøkkelord for hvordan en menighet
kan tenke i de ulike fasene.
Du som pastor/leder kan ha disse ordene foran deg.

# 0-5 år handler om å INTRODUSERE trospraksiser og
menighetsfellesskapet
# 6-9 år handler om å UTVIDE trospraksiser og familienettverket
# 10-12 år handler om å BEKREFTE selvbildet OG UTRUSTE barnet
til ungdomstiden ved å bygge en gjeng
# 13-18 år handler om å SELVSTENDIGGJØRE ungdommen og
hjelpe foreldre til å veilede.
# 19+ handler om å MYNDIGGJØRE unge voksne for livet videre.
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Oppbygning av dokument
Introduksjon
Det første som kommer i hver fase er en introduksjon til fasen. Det er litt om hvor barnet
er, hva som er viktig for en familie/menighet og tre enkle sannheter som de kan
samarbeide om å få til.

Hjem/kirke
Under dette punktet er det beskrevet forslag til hvordan en menighet kan være strategisk i
møte med hjem og opplegg i de ulike fasene. Det er også en liste over spørsmål til
refleksjon over hva vi som menighet bør tenke gjennom. Vi mener ikke at dere skal gjøre
alt som står beskrevet, men å tenke gjennom hva dere vil gjøre. Eller hvorfor dere ikke har
ressurser eller kapasitet til å gjøre noe.

Rytme, fellesskap og oppdrag
Et liv i etterfølgelse av Jesus forholder seg til balansen mellom rytme, fellesskap og
oppdrag. Barn og ungdom trenger å vokse i forståelsen av hva dette betyr i de ulike
fasene. Hva vil det si å høre Hans stemme, være en del av fellesskapet og vokse i tjeneste?
Det er tre forslag under hvert punkt vi mener kan være en god måte å vokse i dette på.
Bestem dere for hvordan dette ser ut i praksis for dere og hvordan dere bygger inn
praksiser i menigheten.

Menighet, lokallag og hjem.
Det er laget konkrete forslag til hva dere kan gjøre for hver fase i menigheten, lokallag og
ovenfor hjemmet. Dette er forslag for å finne ut hva dere kan gjøre hos dere. Igjen er det
viktig å presisere at dere ikke må gjøre alle tingene, men velge dere noen fokusområder.
Gjør det beste du kan med de ressursene du har!

Hva kan deles ut
Hver fase har en liste over hva dere kan dele ut til hjemmet til hver aldersgruppe. Dere kan
gjerne dele ut noe hvert eneste år, men det kan være slitsomt å følge opp. Velg dere ut
noen nøkkelår der dere velger å gi noe av betydning for barn og hjem.
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Andre viktige moment i arbeidet med trosopplæringsplan
Det er enkelte moment som ikke er beskrevet like mye i faseverktøy for menighetene, men
som er like viktig å tenke gjennom. Dere vil få bedre hjelp til å snakke gjennom disse
momentene med en trosveileder.
Før dere starter nye initiativ bør dere vurdere å legge ned noe som ikke fungerer som det
skal. Menighet blir dessverre ofte et heseblesende fellesskap og slik skal det ikke være. Vi
holder ofte for lenge liv i noe som fungerte tidligere. Vi tror det er viktig med nytenkning og
oppstart, men da må det være i en helhet der vi har lagt ned det som ikke fungerer og
styrket det som fungerer.
Overganger mellom de ulike arbeidene er utrolig viktig. Sørg for at det er en plan på
hvordan dere skal avslutte for de som slutter og ønske nye velkommen.
Gudstjenesten. Mange menigheter opplever det ikke relevant å invitere med seg nye
familier til kirka siden den ikke er relevant og tilrettelagt for aldersgruppen 0-35 år.
Arbeidet med fornying av gudstjenesten kan ta lang tid, men bør gå parallelt med arbeidet
deres med trosopplæringsplan. Bruk arbeidet til Prosjekt søndag i dette arbeidet.
Generasjonene må hjelpe hverandre. Det heter at: enhver generasjon må nå sin egen med
evangeliet om Jesus. Det må være plass til alle arbeid i menigheten. Men alle generasjoner
har likefullt et ansvar for å hjelpe 0-35 år. Dersom ikke dette blir en prioritert praksis blir
arbeidet borte.
Hvordan er ressursbruken totalt for barn, familie, ungdom unge voksne. Det koster tid,
økonomi og frivillige ledere for å lykkes. Mange menigheter bruker etter vår mening for lite
ressurser på aldersgruppen 0-35 år. Vi mener arbeidet med familie og barn og unge bør få
mest økonomi, ledere og fokus dersom vi skal se vekst i menigheten gjennom
generasjoner.
Ledere er en ressurs vi ikke kan la være å investere i. Spesielt er det viktig å ha fokus på å
utruste og legge til rette for voksne ledere. Vår erfaring er at det sjeldent er mangel på
barn og ung, men at aktiviteter legges ned fordi vi mangler voksne ledere. Arbeid med en
god lederstruktur og arbeidsfordeling. Ta kontakt med FriBU for hjelp om du ønsker å gjøre
noe med dette.
Grupper kan vi ikke få snakket nok om. Det er i de personlige møtene at Jesus blir levende
for barn og unge. Utrust ledere og hjem til å prate om hele livet. Snakk om tro og tvil.
Snakk om kropp og selvbilde. Snakk om bibel og bønn. Snakk om nettvett og mobbing.
Snakk om yrkesvalg og veivalg. Snakk om karakter og kompetanse. La gruppene få en
HELT SENTRAL plass i arbeidet deres.

Trosveileder
Hjemmet er den viktigste arenaen for trosopplæring. Like fullt mener vi menigheten kan bli
den største ressursen for en familie til tro på hjemmebane. Det blir lederskap, pastor,
diakonråd og eldsteråd sin oppgave å ta beslutninger som er kloke og strategiske ovenfor
aldersgruppen 0-35 år.
En helhetlig strategi og plan for trosopplæring mener vi er KJERNEN av menighet. Det må
forankres i hele menigheten og engasjere menigheten i å gi Jesus videre. Det skal derfor
brukes nok tid til at dette blir best mulig.
Sammen med en trosveileder vil det legges opp til en langsiktig prosess der handlingene
og arbeidet kommer raskt i gang.
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