
 

Forum for trosopplæring 
 

 

Solborg Folkehøgskole, Stavanger 

 15.-16. august 2018 

 

Program onsdag 15. august 

09.30 Registrering 

10.00 Velkomst og åpning 

10.10 «Vi bygger kirke» ved Ove Sjursen 

11.00 Gudstjeneste i Tjensvoll kirke 

12.00 Lunch 

13.00 «Hvem er jeg – om å se egne muligheter i 
livet og tjenesten?» ved Hein Kvalheim 

14.15 Pause 

14.30 Informasjon 

14.45 «Hvordan skape vekst i trosopplæringen?» 

ved Tone Middelthon og Mona Dysjeland Gjesing 

16.00 Middag 

19.00 Tur og kveldskos for dem som overnatter 

Program torsdag 16. august 

08.00 Frokost for dem som overnatter 

09.00 Bibeltime ved Kjell Børge Tjemsland 

10.15 Pause  

10.30-11.30 «Prosjekt perfekt» ved Liv Sand 

11.30 Lunsj 

12.30-13.30 Fadderrollen  ved Marit Sofie Teistedal 

Vikre.  

13.30 Pause 

13.45-14.45 Møt forfatteren Runar Bang – om bruk 

av bøker i trosopplæringstiltakene og innføring i   

nytt 4-årsopplegg, «Fest på slottet» . 

14.45-15.00 Avslutning 

 

 



Årets hovedforedrag: 

«Vi bygger kirke - om trosopplæring og menighetsutvikling» - Ove Sjursen, sokneprest i Veavågen 

menighet. Ove brenner for fornyelse av menighetens arbeid og ser trosopplæring som en svært viktig 

del av dette. Velkommen til en inspirasjonsøkt med Ove! 

«Hvem er jeg? – om å se egne muligheter i livet og tjenesten». Hein Kvalheim har deltatt i TV-
programmet «Ingen grenser» og er til daglig økonomisjef i Sjømannskirken. Han bruker mye av 
fritiden til å holde foredrag for konfirmanter og konfirmantforeldre og er opptatt av: 

 Viktigheten av at noen er glad i meg 

 Viktigheten at jeg får virke – at jeg kan brukes til noe 

 Selvbilde - hva påvirker selvbildet mitt? Hva kan jeg bidra med selv? 

 Blir jeg verdsatt for den jeg er eller det jeg gjør? 

 Er sammenligning godt eller gale? 

 «Av og til må jeg ut av komfortsonen, sier de.» Hvorfor? Hva gir det meg? 
 
Tone Middelthon og Mona Dysjeland Gjesing er begge opptatt av at de som jobber med 

trosopplæring ser seg selv som viktige medarbeidere for å bidra til vekst i menighetene. Tone er 

menighetspedagog i Ålgård menighet og daglig leder i Gjesdal menighet. Mona er sokneprest i 

Grødem menighet. Økten blir variert og interaktiv! 

Kjell Børge Tjemsland, prost i Jæren prosti, har et stort engasjement for trosopplæring. I denne 
bibeltimen vil han snakke om bønn som en livsnerve i tjenesten, og hvordan vi kan stå sammen ut fra 
ordene i Efeserbrevet kapittel 4.  

«Prosjekt perfekt - trender og idealer blant unge i dag» - Liv Sand, psykologspesialist, vil tegne et 

bilde av dagens barne- og ungdomskultur:  Hva slags oppvekstvilkår har dagens barn og unge? Hva 

preger deres liv i 2018? Fokus på både tweens og ungdom.  

Fadderrollen: Marit Sofie Teistedal Vikre, kateket i Kyrkjenær, har skrevet en masteroppgave om 
fadderrollen som heter «Et bidrag til en fadderteologi», der hun er særlig opptatt av kirkens kontakt 
med fadderne og det potensialet som ligger i dette. Marit Sofie er også medlem av Stavanger 
bispedømmeråd.  

Runar Bang, barnebokforfatter og redaktør i «Barnas», Søndagsskolens barneblad. Han har skrevet 

bøkene «Fest på slottet», «Skatten i Liljedal», «Jakten på Juliana» og «Tre i et tre», til ulike 

breddetiltak i trosopplæringen. Han vil snakke om hvordan fortellinger kan bidra til trosopplæring i 

hjem og kirke. 

Påmelding på nett innen 8. august 2018 

 Fellesrådsansatte avklarer deltakelse med arbeidsgiver.  

 Prester ansatt av bispedømmerådet får Forum dekket av arbeidsgiver, utenom prostens 
vikarbudsjett. 

 Ulønnede medarbeidere kan søke menigheten om støtte. 
 
Priser:  A med overnatting, alle måltider: kr 1150,- 
 B uten overnatting, med middag onsdag: kr 950,- 
 C uten overnatting, uten middag onsdag: kr 800,- 

 

 


