
PROSJEKT BARN OG FAMILIER I RANDESUND MENIGHET  

 

Prosjektets hovedmål:  

- Bygge opp, sikre og utvikle kontinuerlige fellesskap for barn og barnefamilier i Søm kirke og Randesund menighet med særlig fokus på 

de nye byggefeltene.  

 

- Bygge nettverk av barnefamilier i de nye boligområdene. Menigheter ønsker at denne satsningen skal bidra til å gjøre Randesund 

menighet attraktiv for barnefamilier i hele soknet.  

 

- Utvikle nettverket av frivillige ressurser til arbeidet. Det er overordnet mål å involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det 

kontinuerlig arbeidet.  

 

Delmål: 

Merknad: Dette er mål og tiltak som menighetsrådet vil ha fokus på og legge til rette for. Det forventes ikke at stab/prosjektmedarbeider skal stå 

som ansvarlig for realisering av de enkelte mål og tiltak, men være med å bidra til dem.  

1. Bygge relasjoner med og mellom barnefamilier i boligfeltene gjennom personlig kontakt og invitasjoner til tiltak.  

2. Bygge og trygge tilbudet om søndagskole i Søm kirke hver søndag kl 11. når ikke selve gudstjeneste er tilrettelagt for barnefamilier. Være 

med å utvikle nettverket omkring søndagskole og frivilligressurser til driften av den. 

3. Sikre MIDI (5-7) trinn annenhver fredag og utvikle frivilligressurser til arbeidet. Det er et mål på lengre sikt å ha et tilbud til denne 

gruppen («tweens») hver fredag. 

4. Legge til rette for og bidra i utviklingen av fellesskapsarbeid som husgrupper, måltidsfelleskap, turfelleskap m.m for familiene i de nye 

byggefeltene.  

5. Bidra i kontaktskapende arrangementer i innflyttingsområdene i samarbeid med familiene der («gatefest» o.l.) 

6. Legge til rette for familierettede utflukter og helgeturer/ leir   

7. Bidra til å bygge ut «tirsdagsmiddagene» i samarbeide med diakon og diakoniutvalget og bygge frivillig-nettverk rundt denne. Mål høsten 

2020: tirsdags middag to ganger i måneden. Mål på sikt: Tirsdagsmiddag hver tirsdag.   



PROSJEKT BARN OG FAMILIER I RANDESUND MENIGHET 
Randesund menighet, Den norske kirke 

Et fellesskap for alle - i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for medmennesker 

Jos 1:9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For HERREN din Gud er med deg overalt hvor du 

går.» 

Prosjektets hovedmål:  

1. Bygge opp, sikre og utvikle kontinuerlige fellesskap for barn og barnefamilier i Søm kirke og Randesund menighet med særlig fokus på de 

nye byggefeltene. 

Hva skjer nå  

(viktige kontaktpunkter med barnefamilier) 

Fokus  Tiltak  

- Trossopplæringstilbud 

 

Kontinuerlig tilbud for barn og unge: 

- Søndagskole (for alle barna) 

- Tirsdagsmiddag  

- Guttis (gutter på 1.-4. trinn) 

- MIDI (klubb for jenter og gutter 5-7 trinn) 

- Rabakoret (4-12 år + hjelpeledere)  

- Enter (fra 8. trinn og oppover)  

- TØFF (fra 15 -17 år) 

 

- Temasamlinger som er relevante for 

barnefamilier)  

 

- Samtalegruppe / husgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Søndagskole (for alle barna) 

Søndagsskole 

 

- Tirsdagsmiddag 

Oversikt tirsdagsmiddag 

 

 

- MIDI (klubb for jenter og gutter 5-7 trinn) 

Program midi høst 2022 

Oversikt over MIDI høst 2022 

 

-  

-  

- Skape kontaktpunkter på de nye byggefeltene.   

 

- Gatefest på Drangsvann med aktiviteter for barn 

og unge. Info om menighetens arbeid  
 

Øyvind Lauvland 
oyvind@dragsvann.no 
 

- Lek- og moro dag i kirka 

 

- Invitere til balubadagen  
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2. Bygge nettverk av barnefamilier i de nye boligområdene. Menigheten ønsker at denne satsningen skal bidra til å gjøre Randesund 

menighet attraktiv for barnefamilier i hele soknet. 

Tiltak  Fokus  Detaljer 

Familiefest i kirka. Vår/sommer sesong  

 

(familieshow, hoppeslott, gratis mat, 

ansiktsmaling, ballonger, aktiviteter, osv).  

 

Dette vil bla være en arena for å vise fram 

menigheten og det kontinuerlige tilbudet vi har 

og ikke minst å invitere til fellesskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et åpent sted for alle, både de som pleier å gå i 

kirka, men også de som ikke er vant med å gå kirka.  

 

 

Invitere folk fra de nye boligfeltene   

En gratis familiedag  

 

Gi barn og barnefamilier fra Randesund en god 

opplevelse (i kirka) og at folk kan glede seg til å 

komme sammen 

 

Familieshow: Noas ark (liberman) ? 

 

Musikk: rabakoret 

 

Mat: Gratis grillmat til alle (pølser)  

 

Aktiviteter:  

 

- Fjernstyrte biler-konkurranse / lage med et 

fremkomstmiddel med gjenbrukte ting  

- Hoppeslott  

- Ansiktsmaling 

- Ballonger 

- Leker  

 

Dette er et stort prosjekt som vil kreve en del 

økonomisk. Det ble søkt støtte til dette, men fikk 

dessverre avslag. 



3. Utvikle nettverket av frivillige ressurser til arbeidet. Det er et overordnet mål å involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det 

kontinuerlig arbeidet.  

 

Hva skjer nå Fokus Hva skjer videre/tiltak  

Søndagsskole  

- Vi har 8 frivillige som står på lista til 

søndagsskolen: 5 voksne og 3 ungdommer. 

Jeg bidrar aktivt her. Til sammen er vi 6 

voksne.  

 

Midi 

 

- Vi har 10 foreldre som er frivillige dette 

semesteret. Tilbakemeldingene jeg har fått 

fra de er at de liker opplegget og at det er 

«ryddig» og det er system på ting. Det gjør 

det enklere å være frivillig.  

 

- Målet er at flere foreldre engasjerer seg og 

har lyst til å være med som ledere/frivillige.   

 

Tirsdagsmiddag  

 

- Vi har mellom 14-16 personer som står som 

frivillige her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ta vare på de frivillige 

 

-  Viktig å ha konkrete oppgaver og 

tidsramme/periode de skal hjelpe til.  

 

- Det er viktig med kommunikasjon med 

frivillige. Viktig å ha fokus på at de er med på 

noe viktig og da blir en del av et fellesskap. 

Ikke kun en «oppgave» som blir utført.   

 

- Utvikle nettverk av frivillige  

 

Søndagsskole 

Vi skal ha en samling den 8. desember med de 

frivillige som er med på søndagsskole. Det blir: 

 

- Takke for innsatsen de legger ned 

- Søndagsskole evaluering 

- Veien videre / våren 23  

- Vi spiser sammen og feirer fellesskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdagsmiddag 

Vi har invitert de 14-16 frivillige til en samling 

med middag og hygge sammen. Samlingen blir 10. 

januar 2023  



Merknad: Dette er mål og tiltak som menighetsrådet vil ha fokus på og legge til rette for. Det forventes ikke at stab/prosjektmedarbeider skal 

stå som ansvarlig for realisering av de enkelte mål og tiltak, men være med å bidra til dem.  
Prosjektets delmål 

 

Status Viktig / veien videre  

1. Bygge relasjoner med og mellom 

barnefamilier i boligfeltene gjennom 

personlig kontakt og invitasjoner til tiltak.  

 

- Vi har vært på besøk med søndagskolen til de nye 

boligfeltene.  

- Vi har levert invitasjon til spesielle happeninger: 

som søndagsskole, søndagsskoletur, 

søndagsskolegudstjeneste, bla.   

- Vi har truffet noen av familiene fra den nye 

boligfeltene her på andre tiltak vi har i kirka, som 

tirsdagsmiddag, barnegudstjeneste og 

søndagsskole, bla.  

- Fortsette å invitere barnefamilier til fellesskap 

hos oss 

 

- Egen invitasjon til søndagsskole juleavslutning 

(ansiktsmaling og pinnebrød på bål) 

2. Bygge og trygge tilbudet om søndagskole i 

Søm kirke hver søndag kl 11. når ikke 

selve gudstjeneste er tilrettelagt for 

barnefamilier. Være med å utvikle 

nettverket omkring søndagskole og 

frivilligressurser til driften av den. 

- Det er tilbud om søndagsskole i Søm kirke hver 

søndag kl 11. når ikke selve gudstjeneste er 

tilrettelagt for barnefamilier. 

 

- Vi har 8 frivillige som står på lista til 

søndagsskolen: 5 voksne og 3 ungdommer. Jeg 

bidrar aktivt her. Til sammen er vi 6 voksne.  

 

- Vi har per dato ikke tilpasset opplegg for de store 

barna. Jeg har likevel forandret litt på rutinene og 

aktivitetene etter selve søndagskolesamlingen, 

slik at det kan omfavne, både store og små.  

 

-  

- Kontinuitet er vår beste reklame  

 

- Planlegge Søndagsskole våren 2023 

3. Sikre MIDI (5-7) trinn annenhver fredag og 

utvikle frivillige ressurser til arbeidet. Det 

er et mål på lengre sikt å ha et tilbud til 

denne gruppen («tweens») hver fredag. 

- Midi er oppe og går annenhver fredag. 

- Jeg og Elise står som ledere for Midi.  

- Det har vært bra oppmøte. Fra 35 til 40 barn.  

- Siden oppstart, har flere foreldre ønsket å hjelpe 

til, og selv om de kun vil bidra med «enkle» 

oppgaver, er det en mulighet for at det kan utvikle 

seg til mere etterhvert.  

 

- Vider utvikle midi, slik at flere barn/unge kan 

engasjere seg som leder/hjelpeleder side, slik at 

barn og unge får et eierskap til midi. 

 

- Fortsette å invitere foreldre til å engasjere seg i 

midi  

 



- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra 

foreldre og barna selv.  

- Det er givende å høre at barna kommer hjem og 

forteller om andakten de har hørt, at det faktisk 

betyr noe. Foreldre har fortalt flere ganger at 

barna gleder seg til midi-kvelder.  

- Opplever ofte at det er knapt med tid når vi 

samles fra 18-19:30 

 

- Midi- vår 2023 er under planlegging 

4. Legge til rette for og bidra i utviklingen av 

fellesskapsarbeid som husgrupper, 

måltidsfelleskap, turfelleskap m.m for 

familiene i de nye byggefeltene.  

Mitt fokus er å bli kjent med folk i menigheten, la 

folk bli kjent med meg og skape en naturlig 

kontakt. Dette vil etter hvert gi rom for å utvikle 

fellesskap på diverse plattformer som husgrupper, 

turfellesskap, osv.  

 

- Fortsette å bli kjent med folk i og utenfor 

menigheten 

 

- Har et ønske om å bl.a. starte en gå-tur gruppe 

ut på våren.  

 

- Bibelgruppe/samtalegruppe/bønnegruppe 

5. Bidra i kontaktskapende arrangementer i 

innflyttingsområdene i samarbeid med 

familiene der («gatefest» o.l.) 

- Sammen med søndagsskole har vi vært på besøk 

på de nye boligfeltene. Vi grillet pølser og spiste 

sammen. 

- Det ble levert egen invitasjon til familiene som 

bor der som har hatt dåp eller vært innom kirka 

vår gjennom diverse tiltak.   

- Noen av de kom for å møte søndagsskole som 

kom på tur til Benestadfeltet. Vi hadde en 

hyggelig samtale og inviterte dem til andre tiltak.  

 

 

6. Legge til rette for familierettede utflukter 

og helgeturer/ leir. 

- Som beskrevet i punkt 4. for meg er viktig å 

bygge relasjoner og fellesskap først. 

 

 



7. Bidra til å bygge ut «tirsdagsmiddagene» i 

samarbeide med diakon og diakoniutvalget 

og bygge frivillig-nettverk rundt denne. 

Mål høsten 2020: tirsdags middag to 

ganger i måneden. Mål på sikt: 

Tirsdagsmiddag hver tirsdag.   

- Jakob og Jeg samarbeider om dette.  

- Jakob har lagt et godt grunnlag for hele 

opplegget, noe som har gjort det enklere for meg 

å komme inn, både i planleggingen og utførelsen.  

 

- Vi har prøvd å bygge ut konseptet tirsdagsmiddag 

gjennom: 

- Aktiviteter som inviterer til fellesskap etter 

middagen og som kan passe familiene, som 

familiequiz, tirsdagsmiddag med bingo, 

kirkerottekveld etter middag, utdeling av 2-

årsbok, osv.  

- Småbarnssang er veldig populært og 

trekker ofte masse folk. Det er noe vi 

prøver å ha annenhver gang.  

- Menyen har også blitt skiftet ut. Vi har en 

mer variert meny. Vi har fått mange gode 

tilbakemeldinger om tirsdagsmiddager og 

at folk liker maten.  

Dette semesteret har mange nye folk vært innom 

hos oss for å spise middag.   

 

 

 

 

Jeg har i tillegg disse tanker / spørsmål jeg har lyst til å dele: 

• Hvordan kan en «vanlig» gudstjeneste invitere til fellesskap for barn og barnefamilier … 
• Hvordan tilbudene (gudstjenester nevnt over) blir mer treffsikre mtp fellesskap for barn og barnefamilier i Søm kirke 
• Involvering av barn og ungdommene våre, som jeg tenker vil gi dem (sterkere) eierskap og tilhørighet til oss. 

  
 

 


