
TRUSOPPLÆRINGSPLANEN FOR 
SAMNANGER KYRKJELYD 

 



Kyrkjeleg arbeid for barn/unge 

•  Utgangspunkt i mottoet: Saman med venner, 
saman med Jesus, saman for andre.  

• Mål: alle døypte skal ha minst eitt 
arrangement/tilbod kvart år frå dei er 0-18 år. 

• Mange av tilboda er allereie «oppe og går», 
medan det er nokre nye tiltak som vil koma til 
i løpet av dei neste åra. 

 



0 år – Dåpssamtale/dåp 



0-1 år – Babysong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 0-2 år 
• Kyrkja på Haga 
• Populært tilbod for foreldre og babyar 
• Samling to føremiddager i månaden  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

2 år: Foreldrekurs 
 
 

                       5 kveldar/1 kveld pr mnd 

             Aktuelle tema:  
                             - byggja fundament 

                    - grensesetjing 
                            - vidareføre verdiar 

                  - foreldrerolla 

 
 



3 år: Krølledag 

• Samling ein gong i året 

• Forteljinga om sauen som kom bort 

• Borna får treffe kvarandre og bli kjend med 
kyrkja frå dei er små 

• Måltid 

 



4-ÅRSBOKA 

• Utdeling på søndagsskulens dag 

• Invitasjon til barnekor/søndagsskule fram til 
jul 

 



5 år: NOAS ARK 

• Teiknar, baker og øver inn drama med 
forteljinga om NOA som tema 



6-ÅRSBOK 

• Gudsteneste/samling med familie og fadrar 

• Utdeling av 6-årsbok 

• Bollar/kaker og saft/kaffi 



7 år: PÅSKEVANDRING  

• Kyrkja på Haga 

• Påskeevangeliet i fokus med song, andakt og 
aktivitetar 



8 år: TÅRNAGENTHELG 

• Laurdag ettermiddag/søndag formiddag 

• Utforske begge kyrkjene våre 

• Førebu gudstenesta til søndagen 

 



9 år: HAUSTTAKKEFEST 

• Møtes ein søndag ettermidag og lager til 
hausttakkefest-gudsteneste kl 17. 

 



10-år: MANGA MESSIAS 

• Utdeling av Manga Messias i ei gudsteneste 

 



10 år: KOMPISLEIR 

• Overnatting på ungdomsskulen 

• Mat, leik, bading, gudstenesteverkstad.. 

• Gudsteneste på Haga søndag kl. 11. 



10-12 år: KOMPIS 

• Haga kyrkja onsdagar 12.30-16 

• Mat, leksetid, aktivitetar, «Online», venner… 

 

 



11 år: LYS VAKEN 

• Overnatting i kyrkja på Haga 

• Mat, leik, samlingar, nattkino.. 

• Avsluttar med gudsteneste søndag 



12 år: VENNEPARTY 

• Vennefest med fokus på vennskap og 
nestekjærleik 

• God mat og festpynta lokale 



13 år: KRIK-cup 
7. klasse- 18 år 

 

• Nattcup på skulen 
• Andakt  
• Premiering  



14-15 år: 
KONFIRMASJONSFØREBUING 

• Samlingar gjennom heile året 

• Kro, leir/tur, aktivitetsgrupper 



15-18 år: LUP 
(LederUtviklingsProgram) 

• Gruppe for ungdom over konfirmantalder 

• Tilbod om å vera med som leiar på tiltak for 
yngre 



16-18 år: KONFIRMANTREUNION 

• Årleg samling for tidlegare konfirmantar 

• Fokus på t.d identitet, økonomi, rus 



VELKOMEN TIL SAMNANGER 
KYRKJELYD 



Kva skjer når et barn blir døypt? 



1   MOTTAKING TIL DÅP 
  
L   I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande.  
  

Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/ desse borna til Gud i den heilage dåpen.  
I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss med den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus.   
  
Tekstane nedanfor kan gjerne lesast av ein frå dåpsfølgjet eller av ein annan medliturg.  

ML/L   For så elska Gud verda at han ga Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje 
skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16 

  
L   Høyr kor venleg Jesus tek imot borna og opnar Guds rike for dei:   
  

ML/L   Dei bar småborn til Jesus for at han skulle røra ved dei, 
men læresveinane viste dei bort. Då Jesus såg det, vart han sint og sa til dei:  «Lat småborna 
koma til meg, og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til. Sanneleg, eg seier dykk: Den som 
ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.» Så tok han dei inn til seg, 
la hendene på dei og velsigna dei. Mark 10,13-16 

  
L   Lat oss takka og be: 
  

ML/L   Evige Gud, du som gjev liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilete: Vi takkar deg for   
NN /NN  som i dag skal bli døypt/døypte. Ho/Han/Dei er dyrebar i dine auge. Ver hos 
henne/han/dei med din kjærleik og gje henne/han/dei ein heim i di kyrkje. Amen. 



2   DÅPSSALME 
  
3   DÅPSBEFALINGA 
L   Lat oss høyra Jesu ord og bod om den heilage dåpen:   
  

ML/L   Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: 
Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg 
har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står. Matt 28,18-20 

 

4   FADDERANSVARET 
  
L   Vil foreldre og fadrar reisa seg.  
De skal vera vitne om at  barnet/ borna er døypt/ døypte med den kristne dåpen. Saman med 
kyrkjelyden vår og heile kyrkja får de del i eit heilagt ansvar: å visa omsorg for henne/ han/dei, 
be for henne/ han/ dei, læra henne sjølv / han sjølv / dei sjølve å be og hjelpa henne/ han /dei 
å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så ho/ han/ dei  kan leva og veksa i den 
kristne trua.  
 



5   FORSAKINGA OG TRUA 
  

L Lat oss saman vedkjennast forsakinga og trua, som vi blir døypte til.  
  
Alle  Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen.  
  

Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.   
  

Eg trur på Jesus Kristus,  
Guds einborne Son, vår Herre,  
som vart avla ved Den heilage ande,  
fødd av Maria møy,  
pint under Pontius Pilatus,  
krossfest, døydde og vart gravlagd.  
fór ned til dødsriket,  
stod opp frå dei døde tredje dagen,  
fór opp til himmelen,  
sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,  
skal koma att derifrå   og døma levande og døde.  
  

Eg trur på Den heilage ande,  
ei heilag, allmenn kyrkje,  
eit samfunn av dei heilage,  
forlating for syndene,   
oppstoda av lekamen og evig liv. Amen. Den apostoliske truvedkjenninga 

  
  



6   DÅPSHANDLINGA 
  
Ein heller vatnet i døypefonten. 
  

L   Miskunnsame Gud, vi takker deg for at dåpsvatnet ved ditt ord er ei nådens kjelde, der du 
tilgjev oss vår synd, og frelsar oss frå dødens makt og gjev oss lovnad om det evige livet. Send 
din Ande, så ho/ han/ dei som blir døypt/døypte, blir reist/reiste opp til det nye livet med Jesus 
Kristus, vår Herre.   
  
Dåpsfølgjet går fram til døypefonten. 

L   Kva heiter barnet?  
 Den som ber barnet seier fornamnet på barnet. 
 

L   Vil de at NN skal døypast til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og oppsedast 
til eit liv i den kristne forsakinga og trua?  
Den som ber barnet, foreldra/ dei føresette og fadrane svarar: Ja. 
  

L   Gud vare din inngang og din utgang frå no og til evig tid.  
Eg teiknar deg med det heilage krossmerket (+), til eit vitnemål om at  
du skal høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til.   
  

L   NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og bod døyper eg deg til namnet  
åt Faderen og Sonen og Den heilage ande.    
Medan dette blir sagt, auser liturgen med handa rikeleg med vatn over hovudet til den som blir døypt, tre gonger.  

  
  



Liturgen legg, gjerne saman med foreldra / dei føresette og fadrane handa på hovudet til den døypte og seier: 

L   Den allmektige Gud har no gjeve deg sin heilage Ande,  
fødd deg på nytt og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd.  
Gud styrkje deg med sin nåde til det evige livet. Fred vere med deg.  
  
Ein vender barnet mot kyrkjelyden og kan lyfta det opp. Ein seier følgjande ord:    

L   Dette er   NN    Guds barn og vår bror/ søster, døypt inn i vår kyrkjelyd  
og Kristi verdensvide kyrkje.  
  

Etter kvar dåp og presentasjon kan ein tenna eit lys. Liturgen kan seia:  
  

L   Eit lys er tend for NN. 
  

Når dåpslysa er tende, seier liturgen: 
L   Jesus seier: Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha 
livsens lys. Joh 8,12  

(Lysa plasserer ein i ein lyshaldar. Dei brenn til gudstenesta er ferdig.) 



7   BØN OG LOVPRISNING  
  

L   Lat oss takka og be:  
  

ML/L   Trufaste Gud, vi takkar deg for dåpen, der du tek imot oss og kallar oss med namn. Vi bed 
for NN/ borna/ dei som er døypt/ døypte i dag. 
Ver med henne/ han/ dei gjennom livet og vara henne/ han/ dei i dåpens nåde. Styrk foreldra 
og fadrane i oppgåva dei har fått. Gud, høyr vår bøn.  
  
Fadervår blir sagt fram. Dersom det er nattverd i gudstenesta, kan Fadervår falla bort her.  
  

L   Lat oss saman be den bøna Jesus har lært oss:  
  

Alle   Vår Far i himmelen.  
Lat namnet ditt helgast. 
Lat riket ditt koma.  
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.  
Gjev oss i dag vårt daglege brød, 
og tilgjev oss vår skuld,  
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.     
Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde.  
For riket er ditt og makta og æra i all æve.  
Amen.  
  

L   Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har fødd oss på nytt til eit 
levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde.       1 Pet 1,3 

  
                                                                     Joh 8,12  


