
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet 

 

Utlysning av regionale og nasjonale utviklingsmidler i 2017 

For å videreutvikle trosopplæringsfeltet i Den norske kirke, gir Kirkerådet støtte til 

forsøksarbeid, forskning, fagutvikling og utvikling av metodiske ressurser og materiell. Det er 

ønskelig at organisasjoner, faginstitusjoner, forlag og andre fagmiljø kan bruke sin særskilte 

kompetanse til det beste for trosopplæringen.  

 

I perioden 2004 – 2016 har Kirkerådet tildelt utviklingsmidler til 200 prosjekter (se vedlegg).  

2004 – 5 prosjekter 

2005 – 19 prosjekter 

2006 – 27 prosjekter 

2007 – 27 prosjekter 

2009 – 31 prosjekter 

2010 – 27 prosjekter 

2013 – 20 prosjekter 

2014 – 20 prosjekter 

2016 – 24 prosjekter 

 

Samarbeidet med fag- og ressursmiljø om slike utviklingsprosjekt er et viktig virkemiddel for 

å involvere relevante aktører i trosopplæringsarbeidet, bygge faglige nettverk og bidra til en 

faglig utvikling av trosopplæringsfeltet.  

Om årets utlysning 

Utlysning av utviklingsmidler ble kunngjort 16. mai 2017 (på kirken.no, intranett, Vårt land 

og Dagen - samt e-post til kompetansenettverket for trosopplæring og andre 

samarbeidspartnere). 

 

Utviklingsmidlene 2017 skal bidra til at: 

•barn og unge gjennom dåp og opplæring kan leve og vokse i den kristne tro  

•ansatte og frivillige i menighetene får økt kompetanse til å tilby en trosopplæring for alle 

•Trosopplæringsreformen videreutvikles i Den norske kirke - lokalt, regionalt og nasjonalt 

 

Organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter og andre fagmiljøer inviteres til å utforme 

søknader om prosjekt i lys av reformens målsetting og utfordringer.  

Innenfor rammen av trosopplæringsreformen er utlysningen åpen.  

 

Kirkerådet vil samtidig framheve at en helhetlig trosopplæring består av flere dimensjoner 

som er sentrale i menighetens virksomhet. Det er behov for å utvikle gode strategier for 

hvordan de 11 sentrale dimensjonene i kapittel 6 i «Gud gir - vi deler» inkluderes i 

menighetens trosopplæring. 

 

Rammer 

Det gis støtte til ett-, to- eller treårige prosjekt. 

Det kan søkes om støtte til prosjekt i følgende tre kategorier: 

1. Forskning og fagutvikling. Inntil kr. 200 000 pr. år i inntil tre år. 

2. Metode- og materiellutvikling. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år. 

3. Lokale utviklingsprosjekt. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år. 

KR 14.7/17 
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Den totale budsjettrammen for tildelingen til prosjektene som innvilges i år, er kr. 3 mill. i 

2017, kr. 2,5 mill. i 2018 og kr. 1,5 mill. i 2019. 

Søknadsprosess 

Elektronisk søknadsskjema og praktisk informasjon om søknadsprosessen ligger på 

kirken.no/stotte 

Søknadsfrist: 5. juli 2017 kl. 12.00.  

 

Tildelingsprosessen 

Eksterne leserpar vurderer søknadene og gir en felles vurdering til Kirkerådet, ved seksjon for 

barn, unge og trosopplæring. 

Seksjonen foretar en helhetlig vurdering og utarbeider en innstilling i samråd med 

avdelingsdirektør. 

Tildelingen vedtas av Kirkerådets direktør. 

De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 15. september 2017. 

 

Vedlegg 

- Utlysningsbrev 2017 

- Oversikt over alle tildelte prosjekter i perioden 2004 – 2016 
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          Oslo, 15. mai 2017 

 

 

PROSJEKTMIDLER TIL UTVIKLING AV TROSOPPLÆRINGSREFORMEN  
Kirkerådet lyser ut midler til utviklingsprosjekt i rammen av trosopplæringsreformen i Den norske 

kirke.  

 

Alle landets menigheter omfattes nå av trosopplæringsreformen og arbeider med å fornye og bygge ut 

sitt trosopplæringstilbud. Til dette trengs kompetanse og ressurser som bidrar til utvikling av lokale 

planer i menighetene, samt godt innhold og kvalitet i trosopplæringsarbeidet.  

Det er verdifullt at organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter og andre fagmiljøer bidrar med sin 

kompetanse til fortsatt fornyelse av kirkens trosopplæring.  

 

Utviklingsmidlene 2017 skal bidra til at  

- barn og unge gjennom dåp og opplæring kan leve og vokse i den kristne tro  

- ansatte og frivillige i menighetene får økt kompetanse til å tilby en trosopplæring for alle  

- Trosopplæringsreformen videreutvikles i Den norske kirke - lokalt, regionalt og nasjonalt  

 

Trosopplæringsreformens mål  
Plan for trosopplæring «Gud gir -vi deler» ligger til grunn for denne utlysningen. Målet med 

trosopplæringen er å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som fremmer kristen 

tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til livstolkning og livsmestring, utfordrer til engasjement 

og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.  

 

Om utlysningen  
Organisasjoner, faginstitusjoner, menigheter og andre fagmiljøer inviteres til å utforme søknader om 

prosjekt i lys av reformens målsetting og utfordringer.  

Innenfor rammen av trosopplæringsreformen er utlysningen åpen.  

Kirkerådet vil samtidig framheve at en helhetlig trosopplæring består av flere dimensjoner som er 

sentrale i menighetens virksomhet. Det er behov for å utvikle gode strategier for hvordan de 11 

sentrale dimensjonene i kapittel 6 i «Gud gir - vi deler» inkluderes i menighetens trosopplæring.  

 

Disse dimensjonene er:  

• Samvirke med hjemmet og familien  

• Barn og unges medvirkning  

• Inkludering og tilrettelegging  

• Gudstjeneste  

• Diakoni  

• Misjon  

• Musikk og kultur  

• Frivillig medarbeiderskap  

• Samarbeid med barne– og ungdomsorganisasjoner  

• Tverrfaglig samarbeid  

• Kommunikasjonsarbeid  



4 
 

Det gis støtte til ett-, to- eller treårige prosjekt.  

Alle prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent.  

Elektronisk søknadsskjema og praktisk informasjon om søknadsprosessen ligger på 

www.kirken.no/stotte  

 

Søknadene blir vurdert av leser-team på to fagpersoner som gir sin innstilling til Kirkerådet, som 

grunnlag for tildelingen.  

 

Søknadsfrist: 5. juli 2017 kl. 12.00. De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 15. september 2017.  

Det kan søkes om støtte til prosjekt i følgende tre kategorier:  

 

1. Forskning og fagutvikling. Inntil kr. 200 000 pr. år i inntil tre år  

2. Metode- og materiellutvikling. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år  

3. Lokale utviklingsprosjekt. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år.  

 

Ved større samarbeidsprosjekter, som involverer flere aktører, kan det søkes om flere delprosjekter.  

 

1. Forsknings- og utviklingsarbeid  

Forsknings- og fagutviklingsprosjekter kan munne ut i publikasjoner, konferanser, kurs, 

utdanningstilbud eller annet som bidrar til kompetanseutvikling hos ansatte og frivillige medarbeidere.  

Kirkerådets database med erfaringer fra menighetenes rapporteringer kan brukes som utgangspunkt for 

analyse og bearbeiding i forskningsprosjekt, eventuelt i samvirke med andre former for 

datainnhenting.  

 

2. Materiell- og metodeutvikling  

Ved utvikling av metodikk og materiell for trosopplæringens innhold, arbeidsmåter og 

grunnlagstenkning, må søknaden vise at prosjektet svarer på et behov hos målgruppa (barn og unge, 

foreldre og faddere, lønnede og ulønnede medarbeidere o.l.). Slike prosjekt kan gjerne utvikles i 

samarbeid med menigheter, med organisasjonen som søker.  

 

Utdelingsmateriell som har et kommersielt potensiale ved salg støttes normalt ikke. Samtidig vil det i 

noen tilfeller være materiell som har en begrenset målgruppe eller det er andre forutsetninger som gjør 

at det er nødvendig med prosjektstøtte for å utvikle materiell som dekker et behov innenfor 

trosopplæringsreformen.  

 

Dersom det utvikles materiell til utdeling til barn og unge, er det en forutsetning at materiellet tilbys 

samtidig på både bokmål og nynorsk.  

 

3. Lokale utviklingsprosjekt  

For å stimulere til fortsatt lokalt utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og erfaringsdeling, inviteres 

menigheter, samarbeidsenheter, fellesråd, prosti o.l. til å søke utviklingsmidler, gjerne i samarbeid 

med barne- og ungdomsorganisasjoner eller andre aktuelle fagmiljø.  

 

Forutsetninger for tildeling  

- Søknaden må vise forståelse for og identifikasjon med trosopplæringsreformens målsetting om 

trosopplæring for alle døpte i Den norske kirke. Denne forståelsen skal være reflektert med hensyn til 

pedagogisk og teologisk innhold, organisering og markedsføring av prosjektet.  

 

- Prosjektet kan stille sin kompetanse til rådighet underveis i prosjektperioden til benyttelse i for   

eksempel kompetansenettverket for trosopplæring eller andre faglige fora.  

- Prosjektet forplikter seg på rapportering underveis i prosjektperioden og til å levere sluttrapport 

sammen med eventuelt produkt.  

- Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.  

- Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra 

Kirkerådet/Størst av alt.  
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- Ved lansering eller arrangementer knyttet til prosjektet deres, ønsker Kirkerådet å bli orientert  

underveis i planleggingen.  

- Kirkerådet ønsker at prosjektet gjøres tilgjengelig i ressursbanken.no.  

- Studieopplegg for voksne og unge over 14 år til bruk i menighetene bør tilrettelegges slik at det er 

støtteberettiget gjennom Kristelig Studieforbund. Se www.k-stud.no for vilkår for godkjent 

studieopplegg. 

 

Forskning og evaluering av trosopplæringsreformen:  

- www.mf.no/forskning-pa-trosopplaeringsreformen: Det teologiske Menighetsfakultetet forsker på 

reformen i perioden 2015-2018.  

- www.evaltor.no: Forsknings- og evalueringsrapporter fra Stiftelsen kirkeforskning (2011-2014)  

- www.etor.no: Forsknings- og evalueringsrapporter fra Arbeidsfellesskapet (2004-2008)  

 

Vi ser fram til å lese søknaden fra dere!  
 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Paul Erik Wirgenes      Kristine Aksøy  

direktør, avdeling for menighetsutvikling   leder, seksjon for barn unge og trosopplæring 
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2004 

Agder og Telemark BDR 

KonfCamp 

 

Døves menighet i Trondheim 

 

KABB 

Ressursbank 

 

Nord-Norges Diakonistiftelse 

Kompetanseoppbygging 

 

Nord-Hålogaland 

Internasjonal konferanse om trosopplæring? 
 

2005 

 

Det praktisk teologiske seminar  

Kompetanse, og kursutvikling på barneteologi og kirkens ritualer  

 

Norges KFUK-KFUM speidere  

Utarbeidelse av et metodisk opplegg for førkonfirmasjon i menighetene.  

 

NMS Stavanger  

Utvikle et leirkonsept til bruk i menighetene.  

 

Bjørgvin bispedømme  

Gi små barn en innføring i den kristne tro ved å ta utgangspunkt i barnets utviklingsnivå og 

barnets egen måte å lære på gjennom lek.  

 

Changemaker  

Noe å leve for! Et ungdomslederkurs med diakonalt fokus.  

 

Norsk søndagsskoleforbund  

Utvikling av nytt og fleksibelt undervisningsopplegg til søndagsskoler og annet barnearbeid i 

menighetene 

 

Troms KFUK-KFUM  

Utvikle et konsept: "Kinderegg" Kvalitetstilbud til store barn på fridager. Festival for 

konfirmanter. Lederutvikling for eldre ungdom.  

 

Norsk Luthersk Misjonssamband  

Interaktiv bibelvandring. Utarbeider et undervisnings- og aktivitetsopplegg som kan brukes 

både lokalt og regionalt.  

 

Norges KFUK-KFUM  

Liturgisk verksted for og med barn. Skal utarbeide liturgiske ledd som barna kjenner seg 

hjemme i.  
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Ung kirkesang  

Læreplan for trosopplæring i korarbeid.  

 

Navigatørene  

Langsiktig helhetstenkning med hensyn til barn og foreldre i trosopplæringsarbeidet. Styrking 

av familieliv – med tanke på relasjonskvalitet og trosmodning.  

 

Familie og medier  

Forbilder og speilbilder. - et prosjekt om jenter, medier og tro. Tror du det du ser? Ser du det 

du tror?  

 

KFUK-KFUM Hed-Opp  

"Etter konfirmasjonen - hva så???" Skape attraktive leirer og samlinger for ungdommer.  

 

Hamar bispedømmeråd  

Trosopplæring i naturen.  

 

NMS region TeVeBu  

Juniorleir for døve  

 

NMS Region Stavanger  

Tilpassing av leir for barn med fysisk funksjonshemming.  

 

IKO-forlaget  

Konfirmantopplegg for ungdom med psykisk funksjonshemming.  

 

Grimstad kirkelige fellesråd  

Utvikle en konsept for en ungdomsklubb hvor de tradisjonelle skillelinjer mellom 

funksjonsfriske og funksjonshemmede viskes ut gjennom tilrettelagte aktiviteter  

 

Døveprostiet/Det Sør-Vestenfjeldske distrikt  

Skattejakten - med tre og stein gjennom bibelhistorien. Metodisk nyutvikling og utarbeidelse 

av materiell på DVD for døve barn  

 

2006 

Agder og Telemark bispedømmeråd  

Tittel: Roadservice   

 

Det teologiske Menighetsfakultet  

:”Med et nyfødt barn i våre hender”  

 

Det teologiske menighetsfakultet 

Tittel: Kirken som lærende fellesskap 

 

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 

Tittel: Kunsten å være kirke…..også for små mennesker! 

 

Familie & Medier - Kristent medieforum 

Tittel: Maskulint Medieseminar (MMS) 
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Hobbyassistenten.no - Mali Hjemdal 

Tittel: Trosopplæring gjennom fingrene  

 

IdéHospitalet AS / Verbum forlag 

Tittel: Spirer til tro 

 

IKO - Kirkelig pedagogisk senter 

Tittel: Unge som hjelpeledere i trosopplæringen 

 

Indremisjonsforbundet 

Tittel: Salomos Tempel 

 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

Tittel: Stadig bedre - kvalitetsverktøy for kirkelig undervisning 

 

Norsk kvinnelig teologforening 

Her er ikke gutt og jente - alle er Guds barn. 

 

Kateketforeningen, Den Norske kirkes undervisningsforbund 

Tittel: Take it to the street 

 

KFUK-KFUM Kurssenter, Sunnmøre folkehøyskole 

Tittel: En dansende kirke 

 

KIA Rogaland 

Tittel: Det store gjestebudet - jeg var fremmed og dere tok i mot meg 

 

Kirkens Ungdomsprosjekt 

Tittel: Mer enn ord... - et diakonalt brobyggingsprosjekt 

 

Menighetsrådene i Idd, Enningdal, Tistedal, Asak, Halden, Berg og Rokke 

Tittel: Er det plass for meg i fellesskapet? 

 

Nidaros Bispedømmeråd  

Tittel: Rett til tro - behov for fellesskap - gudstjenester for alle 

 

Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM 

Tittel: Trosopplæring i guttegrupper 

 

Norsk Søndagsskoleforbund, Gudbrandsdalen, Vest-Oppland og Toten kretser 

Tittel: Nye søndagsskoler i en ny tid 

 

Oslo Akershus krets av Norges KFUK-KFUM 

Tittel: Oppsøkende oppfølgingsteam for barneenheter 

 

Stavanger bispedømmeråd 

Tittel: Dåpsskole for 6-åringer 

 

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO 
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Tittel: Kirketenkningens betydning i reformarbeidet på lokalplan 

 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Bymisjonstiltak på Haugalandet 

Forebyggende Ressursteam - Åpent Hus 

 

Ung Kirkesang, Barne- og ungdomsfilosofene og Pilegrimsprestene 

Tittel: På vandring gjennom livet - filosofisk samtale 

 

Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

Tittel: ”La barna komme til meg, hindre dem ikke” 

 

Stiftelsen til utbredelse av Storetveitmodellen 

Tittel: Storetveitmodellen – et godt redskap for trosopplæring 

 

Storsalen 

Tittel: Trosopplæring i subkulturer 

 

2007 

De usynlige i kirken 

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 

 

Spirer til tro 

IdéHospitalet/Verbum forlag 

 

Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæring 

KA- Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon 

 

Religionsdialog for ungdom – fra ord til handling 

Kirkens Nødhjelp 

 

Grensesprengende forkynnelse og undervisning for ungdom 

Misjonshøgskolen 

 

Tro og livstolkning i Sapmi 

Samisk høgskole 

 

Stadig bedre – kvalitetsverktøy for trosopplæringen 

KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon 

 

Til hele jorden 

Det norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon 

 

Konfirmant+ 

Åsane menighet 

 

Barnet som teolog 

Det praktisk teologiske seminar 
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På tvers av grensene 

Møre bispedømmeråd sammen med ACTA, NMSU, KFUK-KFUM 

 

24 Hours festival 

Stiftelsen Skjærgårdsgospel 

 

Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom 

IKO- Kirkelig pedagogisk senter 

 

”Når jeg så skal ut i verden” 

Det teologiske Menighetsfakultet 

 

LOVED 

ACTA-Barn og Unge i Normisjon 

 

Frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeid 

Det teologiske Menighetsfakultet 

 

”Fra bleier til mobil – barn og unge som etiske forbrukere” 

Bjørgvin bispedømmeråd 

 

Kan tro praktiseres? Trospraksis for ungdom 14-18 år 

Det teologiske Menighetsfakultet 

 

HEL; et helt menneske – et helt liv – en hel kirke 

Stavanger bispedømmeråd 

 

Et helhetlig ungdomsarbeid i menighetene 

Kristen Idrettskontakt 

 

Plan for trosopplæring for døve/hørselshemmede 

Døveprostiet – Det døvekirkelige arbeid 

 

Barns spiritualitet og barneteologi – symposium 

Dronning Mauds Minne – Høgskole for førskoleutdanning 

 

Konfirmasjon 2008: Landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon 

Kirkelig utdanningssenter i nord sammen med Institutt for Kirkeforskning og IKO – Kirkelig 

pedagogisk senter 

 

Trusopplæring på digitale arenaer 

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag- Volda 

 

ICY? Konfirmant – Konfirmanter for en rettferdig verden 

Norges KFUK-M 

 

Digital, interaktiv barnebibel 

Kommunion as 
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Søndagsskole på riksdekkende TV 

Norsk Søndagsskoleforbund 

 

2009 

Acta - barn og unge i Normisjon 

Loved Konfirmant 

   

Agder og Telemark bispedømmeråd 

 Roadservice 

 

Bjørgvin Bispedømmeråd 

 Markedsføring, utprøving og oppfølging av www.treet.no 

  

Det praktisk-teologiske seminar 

 Barnet som teolog II 

 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

 Kyrkjehistoria i trusopplæringa 

  

Det teologiske Menighetsfakultet 

 Hvorfor ble du med videre?? Et pilotprosjekt om trosopplæring 

  

Det teologiske Menighetsfakultet 

 Lærings-, og kunnskapsbaner i Den norske kirke 

 

Det teologiske Menighetsfakultet 

 Troens ABC 

  

Diakoniseksjonen, Diakonhjemmet Høgskole 

 Å arbeide med livstolkning og livsmestring 

  

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 

 "Barn trenger håp" 

  

IKO- kirkelig pedagogisk senter 

 Bibelfortellinger i trosopplæringen 

 

IKO- kirkelig pedagogisk senter 

 Kirkerottene 

  

IKO-Forlaget AS 

 Konfirmasjonstid for alle 

  

J Bildøy JOVISJON 

Kjenn og opplev at Herren er god 

  

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 

 Møtepunkt - en samtale med Gud 
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Kateketforeningen Den Norske Kirkes Undervisningsforbund 

 Gode gudstjenesteopplevelser i konfirmasjonstiden 

  

 Kateketforeningen, Ung Kirkesang og Barne- og Ungdomsfilosofene 

 Filosofisk samtale i konfirmasjonsfasen og oppfølgingen 

   

Kirkelig utdanningssenter i Nord i samarbeid med IKO forlaget AS, KIFO, Stiftelsen 

Kirkeforskning 

 Konfirmantundersøkelsen 2007-08 i et nordisk perspektiv 

 

Kristent Interkulturelt Arbeid 

 Se verden - se Livet 

  

 NLM ung 

Maks Hjelp 

  

NMS U 

 Life skills - utvikling av materiell i livsmestring 

 

Norges KFUK-KFUM 

 MILK 

  

Norges KFUK-KFUM 

 Aktiv Tro - @t 

  

Norsk Lærerakademi Høgskolen 

Gudsrikeleiken 

  

Norsk Søndagsskoleforbund 

 SPRELL LEVENDE gudstjenester 

  

Norsk Søndagsskoleforbund 

Tårnagentene, Barne-TV serie 

  

Norsk Søndagsskoleforbund 

Frivillighet i en ny tid 

  

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

Nettkonfirmant 2010 ? et hjelpemiddel i trosopplæringen. 

  

Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

Åpent - ikke skjult, Oppreist - ikke nedbøyd 

 

Verbum Forlag 

Bok og kurs i muntlig fortelling for barn 

  

Verbum Forlag og Bibelselskapets forlag 

Menighetenes behov for materiell i trosopplæringsreformen 
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2010 

Bibelleseringen i Norge  

- Spis - og gi andre mat 

 

Bibelselskapet og Verbum Forlag  

- Materiell til dem som leser lite 

 

Blå Kors Norge  

- OPPREIST tro 

 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  

- Estetikk og teologi i trosopplæringen - med fokus på påsken 

 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  

- Ressursmateriell for trosopplærere i utdanning og praksis 

 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo  

- Taizespiritualitet i trosopplæring for ungdom - et seminar 

 

Det teologiske Menighetsfakultet  

- 6-åringers lærings- og kunnskapsbaner i Dnk 

 

Det teologiske Menighetsfakultet  

- Lærings- og kunnskapsbaner for konfirmanter i Dnk 

 

Diakoniseksjonen, Diakonhjemmet Høgskole  

- Diakoni i trosopplæringen  

 

Dronning Mauds minne høgskole for førskolelærerutdanning  

- Barn trenger håp 

 

Døveprostiet - Det døvekirkelige arbeid  

- Bibelfortellinger på tegnspråk - tilrettelegging 

 

Høyskolen Diakonova (HD) og Det teologiske Menighetsfakultet (MF)  

- Trosopplæring for barn og ungdommer som bor på institusjon  

 

IKO - Kirkelig pedagogisk senter  

- Konfirmasjonsleir i trosopplæringen 

 

IKO-Forlaget AS  

- Kirkerottene - tilrettelagt for døve og hørselshemmede 

 

Kabb - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte  

- Babysang i punktskrift 

 

Kateketforeningen  

- Gode gudstjenesteopplevelser i konfirmasjonstiden 
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KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid  

- Flyktningsøndag 

 

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep  

- Hjelp meg du å vokse opp 

 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)  

- Ett skritt videre!  

 

Kristent Pedagogisk Forum  

- Verktøykasse for medarbeidere i trosopplæringen 

 

Misjonshøgskolen  

- Gode gudstjenester med og for barn i Den norske kirke. 

 

Misjonshøgskolen  

- Gud sender - me deler evangeliet. Trusopplæring 14-18 år 

Misjonshøgskolen  

- Hvordan oppdra lutheranere i det 21. århundre? 

 

NMS U  

- Et spennende oppdrag! 

 

Norges KFUK-KFUM-speiderne  

- Konfirmantspeiding  

 

Stiftelsen kirkeforskning - KIFO i samarbeid med IKO - Kirkelig pedagogisk senter og  

Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)  

- Tiden etter konfirmasjon  

 

Ung kirkesang  

- Songar til kjernetekstane i trusopplæringa 

 

Verbum Forlag  

- Bibelbruk i trosopplæringen 

 

2013 

Det praktisk-teologiske seminar (PTS), Universitetet i Oslo  

 Gudstjenester i konfirmasjonstiden  

 

Det teologiske menighetsfakultet  

- Rekruttering og utrustning av frivillige  

 

Høyskolen Diakonova  

- Beskytt øyeblikket mitt!  

Misjonshøgskolen 

 - Kreativ og myndig bibelbruk hos konfirmanter og ungdommer  

 

Misjonshøgskolen  
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- Kirken i verden og verden i kirken  

 

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen  

- Hvorfor akkurat Jesus?  

 

Presteforeningen, Fagråd for Arbeidsveiledning  

- ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster  

 

AB Media AS  

- Kommunikasjon og markedsføring av trosopplæring  

 

Acta - barn og unge i Normisjon 

 - Å lære ungdom å be  

 

Bjørgvin Bispedømeråd/IKO -forlaget  

- Bli kjent i kyrkja - TIP bok med arbeidshefte  

 

Blå Kors Norge 

 - Bevisste ledere  

 

Damaris Norge  

- ReliQuiz Konfirmant  

 

Det teologiske Menighetsfakultet  

- Religionsfilosofi for ungdom  

 

Institutt for Sjelesorg  

- Sjelesorg for barn og ungdom/ Se meg, hør meg, møt meg  

 

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep  

- "Sunt og sant om seksualitet"  

 

Norges KFUK-KFUM  

- Ung diakoni 15-18  

 

Norges KFUK-KFUM-speidere  

- Speiding som trosopplæring i familien  

 

Stefanusalliansen  

- FBI ( Freedom of Belief International)  

 

Ung kirkesang  

- Småbarnssang som trosopplæring  

 

Verbum - Bibelselskapets forlag  

- Samtaleopplegg for unge opp til 18 
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2014 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo: Fadderprosjektet: Korleis blir fadderrolla forstått 

og utøvd? 

Det teologiske menighetsfakultet: Kristen spiritualitet i rammen av kirkens trosopplæring 

Det teologiske Menighetsfakultet: Preken som trosopplæring 

Det teologiske Menighetsfakultet: Konfirmasjonspedagogikk 

Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag, masterstudium i habilitering og 

rehabilitering: Inkludering og likeverd som målsetting, hvordan er praksis? 

KIFO, Stiftelsen kirkeforskning: Konfirmasjon 2013 i internasjonalt perspektiv 

KIFO Stiftelsen Kirkeforskning: Tro, tilhørighet og menneskerettigheter 

Kirkelig utdanningssenter i nord: Bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring 

MHS Misjonshøgskolen: Trosopplæring som menighetsutvikling 

NLA Høgskolen Bergen: Varige virkninger? Ungdoms erfaring med tro og kirke 

Areopagos v/Substans: Jesusdojo for ungdom i myndighetsfasen 

Diakonhjemmet Høgskole: Diapraksis som trosopplæring i flerkulturelle lokalsamfunn 

Eide forlag: Bruk salmeboken i konfirmasjonstiden 

IKO-Kirkelig pedagogisk senter: Jordvenn med hele skaperverket 

KABB Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte: Bibel for nye generasjoner 

Kirkelig dialogsenter: "Sier vi"? identitet og tro 

Norges KFUK-KFUM: Ung virkelighet - kristen identitet 

Tunsberg bispedømmeråd: Luther øre 

Verbum - Bibelselskapets forlag: Henvendt. Overgitt. En bok om å opptre i Guds hus 

Verbum - Bibelselskapets forlag: Tidslinjen - Den store fortellingen i Bibelen 

2016 

Bjørgvin bispedømme; Martin si vidunderlege verd. Ei pedagogisk forundringspakke 

Blå Kors Norge:  Sunt og Sant for tweens 

Bragernes menighet: Julekrybbe - stort format 

Det teologiske fakultet: Reformasjonen og Bibelen: Et didaktisk filmprosjekt 
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Det teologiske Menighetsfakultet: Dåpens teologi 

Det teologiske menighetsfakultet: Trosopplæring, kirkelig utdanning og tjeneste 

Døvekirken – Døveprostiet:  Konfirmanttekster på app 

Førde kyrkjelege fellesråd:  Synleggjere kyrkja som arbeidsplass. 

IKO - Kirkelig pedagogisk senter: DELTA - Ungdom 15-18 år. 

Kattas Figurteater Ensemble: Katharinas stemmer 

KIFO: Barnenattverd 

Kirkene i Gamle Oslo:  Religionsdialogisk festival som trosopplæring 

NLA Høgskolen Bergen: Ledelsesdynamikker i kristent ungdomsarbeid og trosopplæring 

Norges KFUK-KFUM:  Gaven 

Norges KFUK-KFUM-speidere: Dragekjemperne 

Nærøy kirkelige fellesråd: GULLIVER, søndagsskole på lørdager 

Presteforeningen:  Kirkelige ansattes samtaler med barn og ungdom 

Skrifthuset AS: Takk for i dag - en digital dult mot døpefont og dåp 

Tore Thomassen tekst & musikk: HVEM BANKER? 

Ulstein sokn:  Kvardagsleir 

Ung kirkesang: Konferanse om sanger og salmer i trosopplæringen 

VID vitenskapelige høgskole: Det lutherske dåpssyn i trosopplæringen 

VID vitenskapelige høyskole:  Trosopplæring, kirkelig utdanning og tjeneste 

Åarjelhsaemine Teatere AS: Jupmelen Gïele / Guds stemme 

 

 

 

 

 


