Trosopplæring i Våler
Dåp
Ved dåp har vi samtale med foreldrene – og de får en bokgave,
fadderkontakt i form av hilsen, tilbud om babysang og
utsendelser av hilsener til 1-2-3 års dåpsdag.
Les mer på siden ”Livets gang - Dåp” >>>
0-1 år: Babysang
Babysang passer for barn mellom 0 og ca 1 år. Vi har en
sangstund med regler, sanger, dansing, berøring (mor/far og
barn), rytmeinstrumenter og såpebobler. Sosialt etterpå med
enkel lunsj for 20 kr. Vi rullerer mellom Våler kirke, Arneberg
kirkestue og Grue kirkstue. Se link.
1 og 2 år: Myldremesse
Gudstjeneste som passer for 1- og 2-åringer. Alle er
velkommen! Dato kommer!
2 og 3 år: Småbarnssang på lørdagsklubben
Vi starter sammen med lørdagsklubben før vi går ut i et eget
rom og har en sangstund der. Noe gjenkjennbart fra babysang
og noe nytt! Kl.11-13 disse lørdagene: 1.oktober, 5.november
og 3.desember.
4 år: Fireårsbok
Fireåringene inviteres til en samling noen dager før gudstjenesten,
hvor vi fokuserer på julens budskap.
Ved familiegudstjenesten 2. søndag i advent vil de få hver sin bok
i gave fra menigheten.
LØRDAGSKLUBBEN
Lørdagsklubben er et kontinuerlig tiltak fra 3 – 10 år.
Bibelfortelling, boller, lage noe fint mm.1.oktober, 5.november og
3.desember.
5 år: Påsketid
Barna blir invitert til 2 samlinger før påske. Tema er de
forskjellige dagene i påsken. Samlingene inneholder

formingsaktivitet, bildeserie på storskjerm, påskesalmer og
påskevandring.
6 år: Førsteklasses med utdeling av 6-årsboka
I mai/juni blir 6-åringene invitert til en samling og en
gudstjeneste. På samlingen får barna en t-skjorte hvor det står
«Førsteklasses». Tema er overgang fra barnehage til skole, skapt
av Gud og førsteklasses! På gudstjenesten får de utdelt 6-årsboka
si.
7 år: Kirkens bursdag
7-åringene blir invitert til en feiring av kirkens bursdag i
samarbeid med lørdagsklubben. Tema: pinse.
8 og 9 år: Tårnagenthelg og tårnagentklubb
To årskull blir invitert til tårnagenthelg i januar/februar.
Avslutning av helga er en gudstjeneste med tårnagentpreg.
I løpet av 4 timer på lørdag får agentene mange ulike oppdrag.
Agentene møtes også før gudstjenesten for å forberede seg.
Tema skifter annethvert år.
I ukene etter helga inviteres barna på tårnagentklubb, 3
samlinger, hvor nye oppdrag venter…
10 år: Lys Våken
Overnatting i kirken 3.-4. desember. Tema: å være trygge hos
Gud. Salme 23. Tenk å oppleve en adventsnatt i kirken!
I løpet av helga har vi skattejakt, synger sanger, øver til
gudstjenesten, lager noe. Lys Våken varer fra lørdag ettermiddag
til søndag etter gudstjenesten.
11 år: Pilgrimsvandring
Oppstart 2017! Mer info kommer.
11 år: Bibel
Femteklassingene i vår menighet får utdelt en bibel under en
familiegudstjeneste i løpet av vårsemesteret.
Les mer på siden til Kirkelig Pedagogisk Senter >>>
12 år: SLUSH-kurs
28.oktober – 29.oktober inviterer vi til SLUSH-kurs som er et
hjelpelederkurs inkludert praktisk øvelse. Vi frisker opp

bibelfortellinger, øver oss på hverandre, øver på en valgt aktivitet:
dans, dukketeater og film/foto. Praksis på lørdagsklubb og i
gudstjenester.
14/15 år: KONFIRMANT
Konfirmasjonstida skal inneholde 60 timer fordelt på
undervisning, sang, gudstjenester, diakoni, tjenesteaksjon for
Kirkens nødhjelp, weekender og leir, vandring i Finnskogen og
sosialt samvær.
Les mer på siden ”Livets gang - Konfirmasjon” >>>
15 år: Teencamp
Våler menighet har i mange år vært i Kragerø med konfirmantene.
Siden konfirmantene ikke lenger har dette i sitt opplegg, er det
fint å invitere til å være med på teencamp rett før de starter i
10.klasse. En ukes leir i starten av august i Kragerø.
Se www.konfirmantleiren.no.
15 år: HEKTA lokalt
10.klassingene blir invitert til å være med på Solørs egen HEKTAgruppe. I løpet av høst og vår i 10.klasse blir de invitert på flere
samlinger. Etiske og bibelske tema. Ungdommene er selv med å
velger sanger og tema. Felles for Våler, Åsnes/Hof og Grue. Et
samarbeid med Bjerkely folkehøgskole. Følg med på Hekta Solørs
Facebookside!
15-17 år: Ungdomsgudstjenester
En gudstjeneste pr år i samarbeid med ledere fra Kragerøleiren.
Felles for Våler, Åsnes/Hof og Grue.
17 år: Film
Film med mulighet for refleksjon i etterkant!
Felles for Solør.

