
19. OKTOBER 2022 TRO SOM BÆRER



Trosopplæringskonferansen arrangeres 
i 2022 av IKO – Kirkelig pedagogisk 
senter med støtte fra Kirkerådet, og i 
samarbeid med Kirkens Nødhjelp og KA 
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter. 

Prosjektleder: Heidi Jannicke Andersen, 
forlagssjef i IKO-Forlaget 

Styringsgruppen består av Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland (IKO), Siv Bonde (KN) og 
Marit Brandt Lågøyr (KA). 
 
I arbeidskomiteene sitter Lene Beate 
Østerås, Brage M. Midtsund, Liv Hanne L. 
Almasou, Einar Østerhagen, Eldbjørg L. 
Ekre, Marit Long, Kari W. Oftebro, Marianne 
Uri Øverland, Marianne Gullhaugen, Silje 
L. Vaksvik, Annbjørg Dalland og Dag-Eirik 
Lannem.  

Torg og annonser: Stiftelsen Skjærgårds ved 
Jarle Storebø, Per Christian H. Strømstad og 
Martin Daland.  

Årets kapellmester er Hans Dur Molvik, 
og programlederne er Monika Halsør og 
Mathias Hagres Kalin.

Årets produsent-team er Kristian Sandmark 
og Mari Cathrine Brostuen Hagen.

Styringsgruppen retter en stor takk til alle 
disse og alle andre medvirkende i forarbeid 
og gjennomføring av konferansen! 
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Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Direktør IKO

Siv bonde, Nettverksleder Kirkens Nødhjelp

Marit Brandt Lågøyr, Avdelingsdirektør KA Arbeids-
giverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Trosopplæringskonferansen er den 
største samlingen for ansatte og 
frivillige som arbeider med barn og 
unge i kirken. Vi håper å fylle dagen 
din med faglig påfyll og fellesskap 
med kolleger fra hele landet. I år er 
Kirkens Nødhjelp og KA for første 
gang med som medarrangører på 
konferansen. 
– Vi i Kirkens Nødhjelp gleder oss til 
å reflektere sammen om en tro som 
bærer, og tilby seminarer med vekt på 
ressurser som fokuserer tro i praksis.
– I KA vil vi bidra til å skape 
spennende arenaer for kirker og 
organisasjoner som gir barn og unge 
kunnskap, fellesskap og mot til å tåle 
livet. 
IKO er stolt av å si velkommen til den 
22. Trosopplæringskonferansen som 
vi arrangerer, og sammen ønsker vi 
deg en innholdsrik og givende dag! 

Vennlig hilsen 

Velkommen  
til konferanse!
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Kaffe/te/vann

Inngang/utgang

Sitteplasser

Ståplasser

HOVEDSAL

TORG

The Qube, 1. etg

The Qube, 2. etg

Clarion Hotel 1. etg

Q3

Q5

Q6

Q4

L3 L2 L1

FOAJÉ

MESANIN

FLYSTRIPA

WC

WC

Garderobe

Trapp
Trapp Info

M&E Pop-up
Buffé  

(12.45–14.00)

TrappTrapp

Heis

Heis

HOVEDINNGANG

OVER VEIEN FRA 
HOVEDINNGANGEN
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PROGRAMMET: 
Se dagsprogrammet 
for årets konferanse på 
baksiden av dette heftet.  

SEMINARENE: 
Du kan velge mellom 14 
ulike seminarer på årets 
konferanse. De er fordelt 
på 3 bolker i programmet. 
Seminarene begynner 
klokken 11.45, 14.00 og 
15.45. Merk deg at ett av 
seminarene går to ganger. 
Du kan se en oversikt over 
alle seminarene på side 
7 og innholdsbeskrivelse 
fra side 8. På kartet 
på side 3 ser du hvor 
seminarrommene ligger. 

Seminarrommene på 
Flystripa (Luftrommet 1, 
2 og 3, heretter kalt L1, 
L2 og L3) finner du ved 
å følge overgangsfeltet 
utenfor hovedinngangen 
inn på Clarion hotel. 
Seminarrommene er det 
første du møter på venstre 
hånd. 

Du melder deg ikke på 
seminarene i forkant, 
men møter opp til 

seminarrommene til avtalt 
tid. Det er begrensede 
plasser på seminarene, så 
vær tidlig ute. Er det fullt 
lukker seminarvertene 
døren. 

TORGET: 
Torget  åpner klokken 
09.00 og holder åpent 
fram til siste fellessamling 
klokken 17.00. På torget 
møter du utstillere med 
relevant informasjon, 
ressurser og gode tilbud. 

Kartet over utstillerne 
finner du på side 14 og 15.

MAT OG DRIKKE: 
Lunsjen blir servert i 
foajeen fra klokken 
12.45. Den inneholder et 
utvalg med veganske-, 
vegetariske- og kjøttretter. 
Hele bufféen er nøttefri. 
Spesialkost merkes med 
navn og deles ut i den 
ene enden av lokalet. 
Klokken 15.00 serveres en 
pausebuffé med snacks i 
foajeen, på mesaninen og 
utenfor seminarrommene 
på Flystripa. Det er både 

INFORMASJON
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stå- og sitteplasser på 
konferansen, og når det 
er lunsj vil vi åpne det 
ene seminarrommet på 
Mesaninen slik at det også 
er mulig å sitte der. 

Vann, kaffe og te er 
tilgjengelig hele dagen i 
foajeen, på mesaninen og 
på Torget. 

FØRSTEHJELP OG 
INFORMASJON: 
Trenger du assistanse 
av noe slag, ta kontakt 
med informasjonen ved 
registreringen, eller huk 
tak i en medarbeider med 
navneskilt/rød jakke. Ved 
alvorlige nødsituasjoner 
ring 113 først, deretter 
ta kontakt med 
konferansepersonell. 

TILRETTELEGGING: 
Vi ønsker å tilrettelegge 
for alle deltakere som 
har behov for det. Har du 
behov som vi ikke har fått 
beskjed om på forhånd, ta 
kontakt med informasjonen 
ved registreringen og vi vil 
hjelpe deg så godt vi kan. 

Et område i plenumsalen 
har teleslynge. Ta kontakt 
med en medarbeider i rød 
jakke, så vil vi vise deg 
hvor. Det samme gjelder to 
av seminarrommene (Q3 
og L1). Rommene er merket 
i seminarbeskrivelsene på 
side 8 og utover med dette 
symbolet: 

AVREISE: 
Det går shuttlebusser fra 
The Qube til Oslo Lufthavn 
Gardermoen hele dagen. 
Ved konferanseslutt er 
det satt opp hyppigere 
avganger.  Du kan kjøpe 
billetter til den i vy-appen 
eller på automat på 
hotellet. Buss nummer S44 
går til Gardermoen. 

EVALUERING:  
Skjema for anonym 
evaluering blir sendt per 
e-post til alle deltakere i 
etterkant av konferansen. 
Vi takker på forhånd for 
all hjelp og tilbakemelding 
gjennom den. 

INFORMASJON
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I år kan du finne fem stolper rundt om på konferanseområdet. 
Klarer du å finne alle? Scann stoplene og noter kodene her 
eller i skjema på nettsidene. 

Du får et hint om hvor du skal videre når du scanner stolpen 
du er på. 
Når du har funnet alle, er siste stopp IKO-standen hvor du 
mottar en liten premie og er med i trekningen av en større. 
Lykke til! 

1 STOLPE (MOS)  .............

2 STOLPE (RUT)  .............

3 STOLPE (EST)  .............

4 STOLPE (LUK)  .............

5 STOLPE (TIM)   .............

M&E Second hand har i år pop-up butikk på Trosopplæringskonferansen. 
Besøk butikken for å lære mer om dem. I tillegg til å kunne kjøpe klær i 
pop-up-butikken på konferansen, kan du bytte til deg ett klesplagg (overdel) 
mot et annet. Ta med et ekstra plagg til konferansen og se om du finner noe 
spennende å bytte det i! 

POP-UP GJENBRUKSBUTIKK



Se side 8–13 for presentasjon av de ulike seminarene. Seminar-
rommene har begrenset med plasser. Vær tidlig ute, når det er fullt 
stenges dørene. Rommene Q3 og L1 tilbyr teleslynge.  
Se etter symbolet:
 

BOLK 1: 11.45-12.45
BOLK 2: 14.00-15.00
BOLK 3: 15.45-16.45

SEMINAROVERSIKT

Tro som bærer
Hva vil det si å bli båret av troen, og hvordan formidle en tro som bærer?

ADHD, autismespekterforstyrrelser og tilrettelegging
Hva bør du vite, og hva kan du gjøre? 

Kraft til å bære
Byggeklosser til musikal, konsert, trosopplæring og gudstjeneste

Du er din kollegas arbeidsmiljø!
Medarbeiderundersøkelsen - hvordan utfordrer den deg?

Trosopplæring i hjemmet - utfordringer og muligheter
Hvordan kan menighetene støtte trosopplæring på hjemmebane? 

Frivillighetsledelse i kirken - muligheter og utfordringer
Hvordan kan frivillig innsats og engasjement styrkes og utvikles?

Alltid freidig
Salmesang med barn, ungdom og konfirmanter

Levende formidling: Pinse
Et praktisk seminar hvor vi jobber med fortellingen om pinsen

Belys slaveriet
Er ikke slaveriet forbi? Verktøy til å engasjere ungdom!

Hvem er ungdom i dag?
Om hverdag og utfordringer, og hvordan vi kan bidra positivt

Gudstjenestespagaten
Hvordan kan én gudstjeneste favne ulike målgrupper?

Kirken i sosiale medier
Kirken skal være der livet leves. Hvordan møte ungdommer på sosiale medier?

Sammen får vi til mer!
Samskaping i kirken - en Sareptas krukke eller bare en ny kanin i hatten?

Filmressurs for tweens-arbeid
Trosopplæringstiltak for 5.-7. trinn fra Søndagsskolen

Q3

L1

L2

L3

Q4

Q3

L1

L2

Q4

L1

L2

L3

Q4

Q3 / L3
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I alle våre trosopplæringstiltak finnes det til enhver tid mange barn og 
ungdom som har smertefulle erfaringer av utenforskap, sorg, omsorgs- 
svikt eller vold i bagasjen. Hvordan kan vi formidle en tro som gir dem  
opplevelsen av å være sett og inkludert? Hva sier og gjør vi for å dele 
en tro som tåler livet; som kan ruste oss bedre til å møte egne og andres 
vonde dager? Dere er velkomne til å bli med i samtalen.

Med: Sunniva Gylver, sogneprest i Fagerborg menighet 
Møyfrid Reinsberg Brenn, menighetspedagog i kirkene i Lillehammer 
Brage Molteberg Midtsund, digitalprest og kapellan i Ullensaker menighet

ADHD, autismespekter-  
forstyrrelser og tilrettelegging
Hva gjør du når barn eller ungdommer mister konsentrasjonen etter fem 
minutter? Når de utagerer? Eller ikke har et verbalt språk? Her deles 
kunnskap og erfaringer for at du skal kunne skape gode opplevelser, for 
barn og ungdom, i menigheten eller organisasjonen din. 

Med: Hanne Sveum Holm, menighetspedagog i Kråkerøy menighet og 
tidligere veileder for tilrettelegging i barnehager.
Cathrine Solheim Amarloui, mor til gutt med autisme og ADHD

Du er din kollegas arbeidsmiljø!
Hvordan ta vare på hverandre i staben? Hvordan bidra til et godt og 
støttende arbeidsmiljø? KA og Den norske kirke har gjennomført en 
arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte i Dnk. Vi ser på noen sentrale 
funn, og gir innspill til hvordan man kan ta vare på seg selv og hver- 
andre i stabsfelleskapet. Det blir delt erfaringer fra oppfølgingen av  
arbeidsmiljøundersøkelsen i Molde domkirke. 

Med: Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA
Ingeborg Skagestad, fungerende administrasjonsleder i Molde domkirke. 

Q3

L1

Q4

(1. bolk 11:45 - 12:45)
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Kraft til å bære
Holmlia menighet lanserer en helt ny musikal i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. 
Denne består av sanger og ressurser med utgangspunkt i bærekraftsmålene om 
blant annet rent vann, klimaendringer og fred. Bli engasjert, og få med deg nye 
sanger og nye verktøy til kor, breddetiltak, gudstjeneste og annet trosopplærings-
arbeid.

Med: Hans Olav Baden, kirkemusiker i Holmlia kirke
Torbjørg Torp, universitetslektor på MF og Hobakluzz-medarbeider i Holmlia kirke
Kari Winger Oftebro, rådgiver for internasjonal diakoni og trosopplæring i Kirkens 
Nødhjelp

Trosopplæring i hjemmet  
- utfordringer og muligheter
Dette seminaret skal belyse utfordringer og muligheter i menighetenes arbeid med 
trosopplæring i hjemmet og reflekterer rundt fordeler og ulemper med ulike metoder. 
Seminaret berører spørsmål som På hvilken måte er hjemmene viktige?, Hva trenger 
hjemmene? og Utdeling og materiell: «virker» det? Seminaret vil også presentere 
Dåpsklubben Tripp Trapp og hvordan den kan brukes i menighetens arbeid.

Med: Helene Horsfjord er teolog og har arbeidet mye med fagfeltet trosopplæring i  
hjemmet. Hun er leder av Dåpsklubben Tripp Trapp.

L2

L3

Dette seminaret blir tegnspråktolket

Dette seminaret blir tegnspråktolket
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Hvem er ungdom i dag?

Hva slags hverdag lever ungdom i? Hvilke utfordringer møter de? Politiet 
deler erfaringer med oss. Og hvordan kan vi som kirke bidra positivt inn 
i ungdommers liv? Dette er spørsmål representanter fra samtaletilbudet 
13-20 vil reflektere rundt med bakgrunn i erfaringer fra samtaler med ung-
dom. 

Med: Ida Vesteraas og Ragne Øybekk Sander, samtaletilbudet 13-20
Politiførstebetjent Hans Magnus Gjerlaug, avsnittsleder ved Kriminalitets-
forebyggende seksjon, Manglerud, Enhet Øst i Oslo politidistrikt

Frivillighetsledelse i kirken  
- muligheter og utfordringer
Hvordan kan frivillig innsats og engasjement styrkes og utvikles? Og 
hvordan kan frivillighet best ledes og organiseres i kirken? Her får du  
oppdatert kunnskap om frivillighet i Den norske kirke.

Med: Stephen Sirris, professor ved Senter for verdibasert ledelse og  
innovasjon, VID vitenskapelige høgskole

Levende formidling: Pinse
Et praktisk seminar hvor vi jobber med fortellingen om pinsen. Metoden er 
et verktøy i muntlig formidling og aktivisering. Barna og ungdommene får 
selv utforske og skape i møte med bibelfortellingene.

Med: Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller
Hilde Stavnem Børud, dramapedagog

Q3

L1

L3

Dette seminaret blir tegnspråktolket

(2. bolk 14:00 - 15:00)
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Alltid freidig
Hvordan få barn, ungdom og konfirmanter engasjert i salmesang?  Hvordan skaper 
vi sangglede og engasjement, når mange ikke er vant til å synge? Du blir kjent med 
ressursmaterialet Alltid freidig som inneholder nye salmearrangementer. Det blir 
allsang, og du lærer hvordan du kan øve inn salmer med barn og unge som har ulik 
sangkunnskap. 

Med: Olav Arne Steinkopf, kantor i Arna kyrkjelyd
Tone Synnøve Øygard Steinkopf, domkantor i Molde domkirke

Belys slaveriet
Er ikke slaveriet forbi? Hva kan vi gjøre? Få verktøy til å engasjere ungdom! Det er 
forbudt å utnytte andre under tvang og slaverilignende vilkår. Likevel skjer det i stort 
omfang. Tvang og kontroll kan også skje som psykiske og fysiske krenkelser. Norsk 
ungdom kan også kjenne seg tvunget: av algoritmer, forbruks-jag, kropps- eller sex-
press eller utfrysing. Hva kan vi gjøre? 
Kom og hør mer og finn ut hvordan du og dine ungdommer kan arbeide med tema-
ene ved hjelp av nye ressurser: Danseforestillingen Vingespenn, og dramaopplegg 
for ungdom 14-20 år: Stopp utnyttelsen! 

Med: Håvard Bjelland, fotojournalist i Kirkens Nødhjelp
Anette Torjussen, kommunikasjonsrådgiver Kirkens Nødhjelp
Siren Godø, profesjonell danser og koreograf, DanceTV
Maj Helene Bekkevold, dramapedagog
Elin Finnseth Sæverås, prosjektleder i Global uke mot moderne slaveri, Norges 
Kristne Råd

L2

Q4

Dette seminaret blir tegnspråktolket
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Hvordan kan én gudstjeneste favne de ulike målgruppene kirkebenkene 
fylles av? 
Se for deg at det er tårnagentgudstjeneste med dåp. Det er viktig at de 
som ikke kommer så ofte i kirka kjenner seg velkommen. Samtidig ønsker 
du at de fra formiddagstreffet som helst vil ha en vanlig gudstjeneste, og 
de fra bibelgruppa som ønsker skikkelig forkynnelse, skal kjenne at dette 
er et fellesskap de hører til i. 
Kjenner du deg igjen i dilemmaet – eller spagaten om du vil? Da er dette 
seminaret for deg! Det er ikke sikkert du får alle løsningene ferdig servert, 
men du får i alle fall noen tanker og ideer du kan ta med deg videre. 

Med: Siv Elise Topstad Øya, menighetspedagog i Vågsbygd menighet
Mia Markussen, kapellan i Vågsbygd menighet 

Kirken i sosiale medier
Kirken skal være der livet leves. Ungdommer bruker mye tid på sosiale 
medier. Hvordan møter vi dem som kirke der? I dette seminaret drodler 
vi på kirkegølvet. Vi møter mennesker som er aktive på Tik Tok og andre 
plattformer. Vi snakker om behovet for kirkens tilstedeværelse og hvilke 
utfordringer som ligger i dette. 

Med: Linn Sæbø Rystad, førsteamanuensis MF
Gunnar Már Kristjánson, kapellan på Discord
Kristine Marie Lund Almås, kateket på sosiale medier
Gunnar Edvard N. Gundersen, menighetspedagog på TikTok
Samtale ledes av Brage M. Midtsund, prest i Borg

Q3

L1

Dette seminaret blir tegnspråktolket

(3. bolk 15:45 - 16:45)
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Hvem er ungdom i dag?
Seminaret fra bolk 2 gjentas. Les mer på side 10. 

Sammen får vi til mer!
Samskaping i kirken – en Sareptas krukke eller bare en ny kanin i hatten? 
På TID kafé og landhandel i Ål i Hallingdal skjer det mye god samskaping. Begreper 
som brukermedvirkning, empowerment, medborgerskap og samskaping peker alle 
mot en form for fornyelse “nedenfra”. Seminaret vil gi både teoretiske perspektiv om 
samskaping som metode, og praktisk veiledning og inspirasjon til hvordan lokalkirken 
selv kan starte en lokal samskapingsprosess.

Med: Lars Ueland Kobro, seniorforsker ved Universitetet i Sørøst-Norges senter for 
sosial innovasjon og entreprenørskap
Hilde Kirkebøen, diakon og prosjektleder TID miljø
Kristine Giljebrekke Andersen, pedagogisk leder, TID miljø
Ingunn Solberg Skalle, daglig leder i TID stiftelsen og TID kafe&landhandel

Filmressurs for tweens-arbeid
Filmen Selja er et nyutviklet drama for tweens, med fortellingen om St. Sunniva som 
bakteppe, og med forsoning som hovedtema. I Selja aktualiseres også digital  
mobbing og situasjonen for flyktninger i Norge. På seminaret rettes fokuset mot  
målgruppen tweens og utradisjonelle grep som er gjort i tweens-opplegget Aldri 
Alene for å bygge trygge og gode læringsarenaer, et trosopplæringstiltak for 5.-7. 
trinn fra Søndagsskolen. Det vil også presenteres smakebiter fra filmen. 

Aldri alene er utviklet av Søndagsskolen Norge, Acta, og Misjonssambadet Ung. 

Med: Odd Ketil Sæbø og Karin Kvalvaag Manvik, Søndagsskolen Norge

L2

Q4

L3

Dette seminaret blir tegnspråktolket
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1 Skrifthuset
2 Pilegrimsleden
3 Stefanusalliansen
4 Bibelselskapet og  

Verbum forlag
5 Hermon Forlag
6 Eide Forlag
7 Informasjonskontor for kristen 

folkehøgskole (IKF)
8 NLA Høgskolen
9 Vitec Agrando
10 VID Vitenskapelig høgskole
11 KA Arbeidsgiverorganisasjon for 

kirkelige virksomheter
12 NMS/NMSU
13 Det teologiske fakultet, UiO
14 Ung kirkesang
15 UTEKIRKE - app for aktiv læring
16 KFUK-KFUM Norge
17 KFUK-KFUM-speiderne
18 Awana
19 Søndagsskolen Norge
20 Misjonssambandet Ung
21 Acta Barn og unge i Normisjon
22 Stiftelsen Skjærgårds
23 Skjærgårds Live
24 Sjømannskirken
25 Vingespenn (DanceTV og 

Norges Kristne Råd)
26 Kirkens Nødhjelp
27 Vårt Land

28 IKO - Kirkelig pedagogisk senter
29 Dåpsklubben Tripp Trapp
30 IKO- Forlaget
31 Ansgar høyskole og Ansgar 

bibelskole
32 Gulsrud booking
33 Bok og Media
34 Bok og Media
35 Knif innkjøp/ Sparebanken Sør
36 Knif Trygghet og forsikring
37 Kirkedata - Kardinal
38 Camp Sjusjøen
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Inngang fra foajéInngang fra foajé

39 Menneskeverd
40 Blå Kors/ Vake - Kristelig  

ressurssenter mot seksuelle 
overgrep

41 Lærnes misjonsforbund
42 Det Norske Samlaget
43 Gunnelies musikkverden
44 Sør-Hålogaland bispedømme
45 K-stud Kristelig studieforbund
46 Vorherrebevars
47 KABB, Kristent arbeid blant 

blinde og svaksynte

48 Camelot Escape room 
49 Døvekirken
50 Diakonforbundet, KUFO, PF
51 HEKTA
52 KFUK-KFUM Global
53 Kirkerådet
54 Checkin
55 KRIK, Kristen Idrettskontakt
56 Samisk kirkeråd
57 Norsk Bokforlag
58 Kirkerottene

I
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  ÅRETS KANDIDATER TIL    TROSOPPLÆRINGSPRISEN

Tweensklubb 
på Karmøy

Kopervik menighet har systematisk og strategisk jobbet frem Tweensklubben med 
utgangspunkt i fungerende trosopplæringsarbeid. Tweensklubben i Kopervik tar ungt 
medarbeiderskap på alvor: barn og unge blir vist tillit, de lærer inkludering og å ta 
ansvar. Oppgavene kan være å dekke på bord, lede en lek eller aktivitet eller være 
gruppeleder. 
Organiseringen vitner om god bruk av ansattressurser, solid kunnskap om barn og 
unges behov for differensiering av oppgaver, det ivaretar kontakten mellom hjem og 
kirke, i tillegg til godt forberedte og gjennomarbeida samlinger. Tweensklubben involv-
erer foreldre, ulike fellesskap og aldersgrupper i menigheten, frivillige og barna selv, 
noe som har skapt engasjement og gitt positive ringvirkninger for fellesskapet i hele 
menigheten. 

Gudenes
kamp
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  ÅRETS KANDIDATER TIL    TROSOPPLÆRINGSPRISEN

Tiltaket «Samisk dag» på Kvaløy for barn i 5.-7. trinn er jobbet frem over lengre 
tid, og framstår som slitesterkt, gjennomarbeidet og lokalt forankret. Gjennom 
aktivitetsdagen deltar barna i aktiviteter, matlaging og kristne praksiser fra den 
samiske kulturen. Dagen avsluttes med en gudstjeneste der barna deltar aktivt  
i salmer, bønner og bibeltekster som synges og leses både på norsk og samisk. 
Tiltaket gir barna ulike møter med samisk  kultur og trosuttrykk, og bidrar både 
til å styrke identiteten til samiske barn og gi viktig trosopplæring til barn uten 
samisk identitet. Tiltaket har lykkes i å lage trosopplæring med samisk innhold 
som er relevant for alle. 

Tiltaket Gudenes kamp i Lofoten er en felles aktivitetsdag for ungdommene fra 
hele prostiet. I appen Goose Chase er det satt opp et digitalt spill med opp-
gaver som ungdommene lagvis må løse ved å oppsøke poster og aktiviteter i 
lokalmiljøet. Gjennom en dag med fellesskap, lek, formidling av lokalhistorie og 
feiring av gudstjeneste, skal ungdommene lære om den samiske og norrøne 
fortiden, samt kristendommens innføring i regionen. Flere oppgaver fungerer 
som forberedelse til gudstjenesten som for eksempel å bake nattverdsbrød og 
å lage prosesjonskors. 
Gudenes kamp tar i bruk ungdommenes digitale kompetanse, vektlegger et 
godt og gjennomarbeidet innhold samtidig som det bidrar til tverrfaglighet for 
ansatte og ungdomsledere/frivillige. 

Samisk 
aktivitetsdag
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HVA MED Å STUDERE
I KRISTIANSAND?
TEOLOGI, PRAKTISK  
TEOLOGI,  LEDELSE OG 
MENIGHETS UTVIKLING 
Har fokus på kristen tro og 
 praksis, og hvordan denne kan 
 videreformidles i dagens samfunn.
Yrkesmuligheter Pastor, prest, 
menighetsarbeider.

MUSIKKTEKNOLOGI 
Har fokus på å utvikle ferdigheter 
innen musikkutøving, musikk
teknologi og musikkproduksjon. 
Yrkesmuligheter Studiotekniker, 
låtskriver, produsent.

MUSIKK OG HELSE  
Har fokus på musikk i  
sam handling og kommunikasjon 
med andre mennesker. 
Yrkesmuligheter Arbeid  
innen kultursektor og  
interesse organisasjoner.
 
PSYKOLOGI
Har fokus på forebygging og  
inkludering, og å forstå og anvende 
psykologi for å bedre menneskers 
liv, helse og  felles skap. 
Yrkesmuligheter Arbeid  
innen helsesektor, kultursektor  
og skolesektor.

INTERKULTURELLE STUDIE 
Har fokus på den globale verden 
og det flerkulturelle samfunn. 
Yrkesmuligheter Arbeid innen 
 integreringsarbeid, organisasjonsliv, 
misjon og bistand.

Søk online på våre nettsider www.ansgarhoyskole.no
Fredrik Fransons vei 4 | 4635 Kristiansand | T 38 10 65 00 | post@ansgarskolen.no

I KORTE TREKK 
Årsstudium, bachelor og master
 · 350 studenter
 · 25 ansatte
 · Eget studenthjem
 · Moderne campus
 · Gode bussforbindelser
 · Åpent for alle søkere 
 

HVORFOR VELGE   
ANSGAR HØYSKOLE SOM  
DITT  STUDIESTED? 
Vi kombinerer høy faglig  
standard og nærhet mellom 
student og lærer.

Søk online på våre nettsider www.ansgarhoyskole.no

JOBBE I MENIGHET 
ELLER KIRKE?
Ta utdanning mot pastor, prest eller musiker i Kristiansand

• Vi har lærere som kombinerer høy 
faglig kompetanse med et stort 
engasjement for studentene sine.

 • Målet vårt er at våre studenter 
skal få med seg et engasjement 
for å være med på å forandre  
verden.

• Vi har en rekke tilbud ut over fore-
lesninger og andre studierelaterte 
aktiviteter.

• Vi har en nydelig campus utenfor 
Kristiansand med 140 student- 
hybler, omgitt av hav og fjord.

• Med rundt 350 studenter på  
campus er det ikke så vanskelig  
å finne noen å bli kjent med.

• Vi har også en bibelskole med  
ca. 80 elever. Både studenter og 
ansatte lunsjer sammen i skolens 
kantine.

• Vi ønsker deg velkommen til en 
høyskole som står trygt på kristen 
grunn samtidig som vi ønsker  
at våre studenter skal møte et 
mangfold av meninger som  
speiler dagens samfunn.

•  MUSIKK
•  TEOLOGI
•  INTERKULTURELLE  

FAG
•  PSYKOLOGI

Les mer om de ulike valgene og  
studieløpene på ansgarskolen.no

… eller ta et  
inspirerende år  

på vår bibel- 
skole? 
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«Av alle bøkene vi deler 
ut er det nettopp Bibelen 
for barn vi får flest posi-

tive tilbakemeldinger på.»
– Johanne Marie Jordet, 

åtte års erfaring som 
menighetspedagog:

Besøk Hermon Forlags stand og se våre  
gode ressurser for trosopplæringsarbeidet!
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IDRETTSGLEDE - TROSGLEDE - LIVSGLEDE

IDRETTSGLEDE - TROSGLEDE - LIVSGLEDE

TOK - KRIK annonse   1TOK - KRIK annonse   1 01.09.2022   12:2601.09.2022   12:26

Få aktiviteten 
PILEGRIMSVANDRERNE 

til din menighet!

Med Pilegrimsvandreren kan dere tilby 11- 
og 12-åringer et aktivitetsopplegg med gode 
opplevelser og nyttige erfaringer! Opplegget 

kombinerer friluftsliv og trosopplæring.  

Se aktiviteten på 
kmspeider.no/pilegrimsvandrerne
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Vi vet gOdt at du
jobber med hjErtet
på rett plass

med
er alt på stell

Les mer på
www.checkin.no

Vi har fått ny drakt, men er fortsatt 
«samme gamle» Checkin.

Velkommen innom standen vår!   

Noen av våre
fornøyde kunder:

Alt må bare funke.

Derfor skal du ikke
bruke unødvendig tid på 
å styre med påmeldinger, 
betaling, regnskap eller sitte 
på telefonen for å finne ut om 
folk kommer eller ikke.
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VI GIR DEG EN 
HJELPENDE HÅND

når du skal planlegge turer, 
leirer og trosopplæring 

i menigheten

STREK 

 

du ikke visste 
du savnet.

Besøk vår stand!
Kom innom 

standen og få en 
gratis smaksprøve.

Tro. Aktualitet. Rotfeste.
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Besøk SKRIFTHUSET på Torget. 
Se alle produkt i nettburikken: skrifthuset.no

– En nøkkel til kirken
“Hellig Handling” er en håndbok til gudstjenesten og de kirkelige  
handlingene, til kirkerom og kristne symbol. Vi lærer slik vi ber.

– En veiviser gjennom Bibelen 
“Hellig Handling” gjengir avsnitt fra hele Bibelen, løfter frem  
Lukasevangeliet og gir hjelp til å se sammenhenger 

– Konfirmantens egen scrapbook
“Hellig Handling”  inneholder flere “gjøre-oppgaver” om hverdagsliv og 
kirkeliv. De hellige handlingene i kirken forteller oss at hele livet er hellig. 

Hellig Handling  
ny konfirmantbok

bokmål / nynorsk 
pris kr. 195
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Kom innom vår stand 
for nyheter og tilbud

fra Eide forlag!

www.eideforlag.no

Eneste hovedorganisasjon i Norge med spiss-
kompetanse på kirke, tro og livssyn – og stolt 
medarrangør av Trosopplæringskonferansen.

ka.no
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Nysgjerrig?

3-5 ÅR 6-9 ÅR 3-9 ÅR

kr 2.245,- kr 2.245,- kr 2.995,-

Gullivergjengen og 
Agentklubben

Sprell Levende 
for de eldste

Sprell Levende for 
de yngste

Prøv opplegget i 6 måneder, du kan velge 
hva som passer din gruppe best.
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Tette fellesskap. Sammen på vandring.

Jobb med ungdom, fag og tro i praksis
Folkehøgskolen har jobbet med allmenndanning og fag i over 150 år.  
Hvert år går 3500 ungdommer på en kristen folkehøgskole, fordelt på  
33 skoler over hele landet.

I folkehøgskolen jobber vi målrettet med å utvikle vår pedagogiske plattform 
og metodikk. Det er mange måter å være kristen folkehøgskole på. Hver skole 
arbeider med å finne sin egenart, sitt kristne uttrykk og med å utvikle og gjen-
oppdage kristne praksiser. 

Kristne folkehøgskoler er arbeidsplass for 650 ansatte – halvparten er 
lærere, den andre halvparten arbeider med kjøkken, internatdrift, administrasjon 
og vedlikehold.

Internatlivet legger godt til rette for å jobbe med ulike perspektiver knyttet til 
ungdom og kristen tro. Noen av elevene kommer fra kristne ungdomsmiljøer,  
men mange er fremmede for kristen tro og kirkeliv. Uansett bakgrunn, tro og  
bekjennelse vil vi gå noen skritt sammen med dem og peke på Jesus.

De kristne folkehøgskolene ønsker ansatte som er medvandrere, om de  
nå er pedagoger, kokker eller snekkere.
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webadresse: nkf.folkehogskole.no
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www.norskbokforlag.no / tlf: 32 16 15 60
Norsk Bokforlag

Stort utvalg av FILTMATERIELL og BARNEBØKER

• Kurs
• Stipend
• Videreutdanning
Som ansatt i Den norske kirke 
er du en del av OU-ordningen 
(opplæring og utvikling).
Se hvilke tiltak som passer for 
deg på ouinfo.no

Besøg os på Torvet

JULEDUK
...å skape en bevegelse fra kaos til
skapelse, fødsel, inkarnasjon og
til håpet helt inn i «Guds hjerterom»
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blakors.no/ressursbank

Trenger du hjelp til å ta
opp vanskelige
tema med
konfirmanter?

Sjekk ut vårt gratis materiell!
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SAMMEN FOR 
EN RETTFERDIG VERDEN
En varm takk til alle menighetene 
som står sammen med oss om oppdraget.

Velkommen til Jubileumsgudstjeneste 
i Oslo domkirke 9. november kl. 18.00



30

www.gulsrudbooking.no

Priser fra 
445,- 

inkl. fullpensjon 
+ mvaVi samarbeider nå med over 30 hotell og leirsteder!

Marker samenes nasjonaldag 
med aktiviteter til fri bruk fra Ressursbanken

6. februar feires samens 
nasjonaldag. Hvordan skal 
din menighet markere dagen 
i trosopplæringen?   
 
Bruk gjerne ressursene på  
ressursbanken.no/samisk.
 

Ressursene består av:
• matoppskrifter
• bordvers
• sang og salmer
• tegneark
• håndtverksaktiviteter 
• liturgi

ressursbanken.no/samisk
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Visuell profil og layout konferansehefte: IKO, 2022 

Trykket hos Merkur Grafisk AS
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Vi står sammen for deg!Vi står sammen for deg!

Besøk oss på vår standBesøk oss på vår stand

(se kart over torget)(se kart over torget)

Dette kan du se på  
TVL i høst!

SE DET PÅ:  
TVL.NO • TELENOR • ALTIBOX

Sesongstart • Plussord  
Hovedkontoret • Garasjekveld  
med organisten • Fader Brown  

The Chosen

Vil du være med 
å  gi videre 
en tro som 

bærer? 

Ta kontakt med 
oss på stand eller 

www.lmisj.no
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09.00 Velkommen! Registrering

10.00 Fellessamling

11.15 Torgtid

11.45 Seminarer 

12.45 Lunsj

14:00 Seminarer

15:00 Snacks og torgtid

15.45 Seminarer

17.00 Gudstjeneste

18.30 Takk for i dag!

Besøk organisasjoner og menigheter 
på stand, bli inspirert og inspirer 
andre! Rekordmange utstillere i år!

Her setter vi stemningen for dagen! Endelig skal vi 
samles igjen om trosopplæring og arbeid med barn 
og unge i kirken.

Åpen for alle, inviter gjerne en 
venn, kollega eller familiemedlem til 
gudstjeneste på slutten av konferansen. 

14 ulike seminar 
å velge mellom! 
Se oversikt på 
side 7.

Pilegrimsvandring fra Gardermoen til 
konferansen.

Mingletid med gode kolleger 
fra hele landet. 

Les beskrivelsene til de ulike 
seminarene på side 8-13. 

Vi sees igjen 18. oktober 2023

DAGSPROGRAM

Merk bildene dine fra konferansen med #trosopplæringskonferansen 
på Facebook og Instagram! 


