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OG
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Velkommen til en lekende og kreativ
fagsamling for alle som jobber med barn

 
På vegne av Barnas Katedral, 

Kathrin Kampfer kk456@kirken.no 
tlf: 92015311

 

 26.april kl.10.00-16.00
27.april kl.09.00-14.30

Lademoen kirke

PÅMELDING

pris: 26.april 500 kr
27.april 300 kr

26.og 27. april 800kr

https://barnaskatedral-trondheim.no/fagsamling/
https://barnaskatedral-trondheim.no/fagsamling/
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Barnas Katedral inviterer til en lekende og kreativ fagsamling for alle som
arbeider med barn. Hovedforedraget er ved professor Svein Sando som
arbeider ved Dronning Mauds Minnes seksjon for religion, livssyn og etikk. Sando
har en bred faglig bakgrunn, og er et lekende menneske som klarer å formidle
teoretisk stoff på en fengende og engasjerende måte.
.  
Vi er også glade for å få besøk fra den finske barnekirken i Tammerfors. De
har 30 000 besøkende i året,  og vi ser frem til å bli bedre kjent med deres
arbeid. De har blant annet arbeidet mye med å formidle bibelfortellinger ved
hjelp av dukker og ved å ha utstillinger i kirken. 

Vi vil formidle erfaringer fra Barnas Katedral til inspirasjon. For de som ønsker å
bli bedre kjent med den prisbelønnede gudstjenesten «kirkeskipet», vil det
være mulig å bli med på torsdagen 27. april, hvor den vil bli feiret. Gudstjenesten
avsluttes med foredrag og samtale med Ragnhild Steinholt, som har vært 
 sentral i utviklingen av kirkeskipet,  og noen av de andre som har arbeidet med
denne gudstjenesten.  
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Program:
 
2 6.april:

09.30: Registrering
10.00-10.15: Åpning 
10.15-11.15: Foredrag med SVEIN SANDO «livslang leking» 
 11.15-11.30 Pause 
 11.30-12:30 Presentasjon av Finlayson kyrka i Tammerfors 
 12.30-13.15: Lunsj 
 13.15-14.15: Presentasjon av «Barnas Katedral» en kirke for, med og ved barn
 14.15-14.30 Pause 
 14.30-15.30: Drømmeworkshop, spørsmål, diskusjoner i plenum og oppsummering

27.april: 

09.00-11.00: Kirkeskipet-en gudstjeneste for barn mellom 0-3 år 
11.00-11.30: Oppsummering og evaluering av kirkeskipet
11.30-12.00: Lunsj 
12.30-14.30: Foredrag og samtale om kirkeskipet (med Ragnhild Steinholt og andre)
 

 

Overnattingsmuligheter:

Nidaros Pilgrimsgård: Et dobbelt rom, 1430,-,
 Trondheim Vandrerhjem

 Scandic Solsiden
 

https://www.nidarospilegrimsgard.no/
https://www.trondheimvandrerhjem.no/
https://www.scandichotels.de/hotelsuche/norwegen/trondheim/scandic-solsiden
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Svein Sando er professor i Religion, livssyn og etikk på Dronning Mauds Minne Høgskole for
barnehagelærerutdanning. Han er også ordinert prest i DnK og har vært studentprest i
Trondheim rundt 1990. Hans forskningsfelt er profesjonsetikk, barnehagens bruk av IKT,
teknologietikk. Han har også en realfagsbakgrunn og har undervist i matematikk på DMMH
og i programmering på det som var Trondheim ingeniørhøgskole.

Ragnhild Steinholt er teaterpedagog og frilans teaterregissør, bosatt i Trondheim. I mange
år var hun høgskolelektor i drama og teater ved DMMH. Hun har arbeidet mye med teater i
ulike rom, gjerne kirke-rom, og har laget flere forestillinger både for barn og voksne i og
utenfor kirkerommet. 

Trosopplæringsprisen: I 2018 fikk Lademoen menighet Trosopplæringsprisen for sitt
arbeid med barnegudstjenesten "Kirkeskipet". I begrunnelsen sier juryen: "Prisen går til et
arbeid som tar på alvor barn som troende spirituelle mennesker. Menigheten har vært villig
til å endre sin tenkning og sine arbeidsmåter. Med åpent sinn er de gått inn i en prosess
med faglig tyngde, tverrfaglig kompetanse og samarbeid med barnehager for å utforske
de minste barnas møte med det hellige og det alminnelige og deres opplevelser i
kirkerommet. De har utviklet en gudstjeneste som ønsker å ta barns rett til medvirkning og
barns spiritualitet på alvor. Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for
deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk. Menigheten har funnet
en form for en gudstjenestefeiring hvor barna får utrykke seg selv, tro, tvil og tilbedelse.
Kirkeskipet har endret menighetens oppfatning om hva en gudstjeneste er og er en
sentral del av en helhetlig tenkning i Lademoen menighet."

Barnas Katedral i Finlayson kirke er den eneste kirken i Finland som har hele sin virksomhet
rettet mot barn og hvor lek spiller en stor rolle. Aktivitetene er på barnas premisser og
barna kommer først. I Finlayson kirke får barn trosopplæring og i høytidene skjer det mange
forskjellige arrangementer for hele familien. Det er gudstjenester, andakter og tid til å leke
sammen,  og musikk spiller en stor rolle i alle arrangementer. I jula er kirken åpen i 6 uker, i
påsken 4 uker og om sommeren 3 måneder. 


