
          Årsmelding 2014 barne- og ungdomsarbeid 

Domkirken menighet 
Trosopplæringssektoren 

 
Barne- og ungdomsutvalget  
Det ble avholdt 3 møter med dette utvalget i løpet av 2014. Utvalget bestod av Elisabeth 
Tønnesen Vik, Ellen Seilen, Siren Winjor og Birte Løvåsen (til 1 sept.) Og Monika o. Holt (fra 
1 sept.) Siren sluttet i utvalget etter sommeren og vi spurte mange om å bli med i utvalget 
men ingen takket ja. Derfor tok Elisabeth og Monika etterhvert avgjørelser sammen med 
daglig leder og stab. Saker som ble diskutert var: Søndagsskolen, Juletrepølsefesten, 
Tårnagent, De åtte barnemessene, Misjonsdagen, Lys våken, Havglimt 29 - 31.august og 
Barnas Katedral i juletiden. Dette utvalget må det jobbes mer med i 2015. 

Knøttekor 
Domkirkens Knøttekor, for barn fra 3-7 år, har i 2014 fått flere medlemmer og jevnt over har 
det vært 14 barn på koret. Koret har øvelser hver onsdag fra 16.45 – 17.15 men det er mulig 
å komme og kjøpe middag fra kl. 16.00 ( det var foreldrene som etterspurte middag så vi har 
laget enkle retter hver gang) Det er åpent fra 15.30 på den måten er korene et sosialt 
møtested for familien. Kontingenten per barn er 100 kr. semesteret. 
 
Fjortiskoret 
Fjortiskoret er fra 1 klasse og oppover. Åtte fjortiser har sunget i koret. Men før jul kom det 
fire ekstra som ville være med å synge på julaften. Kontingent er 100 kroner pr pers.   
I 2014 har korene møttes 34 ganger i menighetshuset/Domkirken. Vi har sunget på basar i 
bedehuset og Domkirkens menighetshus, på seks familiegudstjenester, Storebølgen 2 
ganger, Kløvertun og på Barnemessene. I år var vi også på kapellet. Leder for barnekorene 
er Hege Tønnessen og Elisabeth Tønnessen Vik, Håvard Wiig er frivillig pianist. 
 
Barneklubben 
I 2014 hadde vi barneklubb 32 onsdager på menighetshuset og i Domkirka fra kl. 18 – 19.30. 
I 2014 har vi hatt mellom 7 og 15 barn på klubben. (veldig vanskelig å telle!)  
På klubben har vi hatt: Vinn på minuttet, Bingo, laget lys, vært på bowling, vi har malt, 
snekret, hatt quiz, spilt spill og volleyball. Vi har også laget SYKT mange engler! Vi lærer om 
misjon ved å ha misjonsdag. I 2014 var vi på drømmeplassen og bakte til utlodning på 
misjonsbasaren. På klubbens egne basarer samlet vi inn 2600 kroner til domkirkens 
misjonsprosjekt. Vi driver med diakoni ved å pakke gaver til fengselet. Dette årets 
kunstprosjekt var himmelstigen som stod i våpenhuset gjennom juletiden.(stor stas!) Vi 
starter hver klubb med en kort andakt, kirkeårets tekster. Kontingenten var 100 kroner per 
semester, få betaler.  
Ansvarlig for barneklubben er Elisabeth Tønnessen Vik  
 
Søndagsskolen. 
Det var ikke søndagsskolen i Domkirken i 2014 grunnet få barn.  
Ansvarlig for søndagsskolen er Elisabeth Tønnesen Vik 
 
Lys våken/Kirens bursdagsfeiring 
Vi gjennomførte ikke lys våken i 2014, men vi hadde kirkens bursdagsfest i pinsa i stede. Det 
fungerte bra. Vi fikk med 2 barn som ikke ville kommet hvis det var overnatting. Det kom 9 
barn. Vi møttes i kirken, hadde rebusløp i mørke, vi øvde til gudstjenesten dagen etterpå, vi 
så film, spiste godis og var til og med på peppes pizza. Søndagen var vi medliturger i 
gudstjenesten og vi hadde ansvar for kirkekaffe. Ansvar: Elisabeth T.Vik og Birte Løvåsen.   



 
 
4 åringene  
I år inviterte vi 8, 4 åringer til å bli med på to 4 års – samlinger og gudstjeneste. En samling i 
Baneheia og en i Domkirken. Det kom 2 barn på samlingene men 6 barn mottok 4-årsbok i 
gudstjenesten. Ansvar for 4 års tiltaket har Elisabeth Tønnessen Vik og Monika Olsen Holt. 
 
Åpent lekested  
På åpent lekested kommer det stadig nye og i 2014 har vi aldri vært færre enn 8 og på det 
meste var vi 48 stk. i menighetsstua. Ansvar for åpent lekested har Elisabeth Tønnessen Vik 
 
Allehelgen kveld på kapellet    
I 2014 var vi på kapellet med store og små i Domkirken menighets barnearbeid. Vi var ca. 50 
stk. Det var samtale rundt katafalken og barna kunne tenne lys, lage egen lyslykt og være 
med på et felles bilde. Vi var også på graven til Edit Bjørnestad hvor vi sang og sa Herrens 
bønn sammen. En lærerik dag! Ansvar: Elisabeth T. Vik og Monika O. Holt  
 
Kirkeskole  
Vi inviterte 7, 6 – åringer på kirkeskole 3 tirsdager i mars. Dette tiltaket ble avsluttet med 
gudstjeneste. Hver samling inneholdt en bibelhistorie, aktivitet og kveldsmat. Ansvar for dette 
hadde Elisabeth Tønnessen Vik og Aud S. Smemo 
 
Tårnagenthelg 
Lørdag 1 feb. og søndag 2 feb. Vi inviterte 15 barn. Det var rebuser å løse i kirken og 
oppover i tårnet. Vi kom nesten helt opp med alle barna, noen barn snudde. Vi lekte 
sammen, pynta kirka og øvde til søndagens gudstjeneste hvor de 14 tårnagentene var 
medliturger.   
 
Barnemesse 
I 2014 holdt vi 7 barnemesser. Dette er en kort gudstjeneste ca. 1 onsdag i mnd, hvor barna 
kan får være barn og øve seg på å delta i gudstjenester. Etter messene har vi felles 
kveldsmat i menighetshuset.   
 
Babysang:  
Det har vært to babysang-kurs våren 2014, med 12 babyer og deres mødre. En sang-glad 
gruppe! En matbit med tid til prat og undring hører også med. Høsthalvåret ble det liten 
deltagelse og det ble opprettet et samarbeid med Barnas Stasjon på Blåkors. Musikken blir 
et fint bindemiddel mellom liten og stor og en kjærkommen fristund i en utfordrende hverdag. 
Ansvarlig for kursene har vært Vigdis Borgemyr Berntsen. 
 
Dåpsutvalg. 
Dåpsutvalget har hatt ett møte. Det ble delt ut 51 dåpshilsener, fordelt på 13 ettåringer,  
18 toåringer og 20 treåringer. 
En CD med Godnatta -sanger til ettåringene, en barnebok med en bibelfortelling til to og 
treåringer. 
                                                                                                     
Konfirmanter 
I 2013/2014 var det fem konfirmanter i Domkirken menighet. 
Ansvarlig: Vikar Birte Løvåsen 
 
 
 
 
 


