Trosopplæringsplan for ImF og ImF-UNG:

Innledning:
ImF-UNG ønsker å hjelpe lokalforsamlinger til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid for at
barn og unge i Norge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus gjennom hele livet. Det er flere
momenter og tiltak som både kan og bør vektlegges når en skal bygge og utvikle barne- og
ungdomsarbeidet. Forsamlinger trenger blant annet å tenke gjennom hva en vil med arbeidet, og hva
det skal fylles med av innhold, tiltak og ressurser. For å kunne hjelpe lokalforsamlingene med dette
arbeidet, har vi videreutviklet en trosopplæringsplan med tilknyttede ressurser og forslag til hvordan
en kan implementere planen lokalt. I det følgende vil du få lese mer om hva som kjennetegner
innholdet i planen og hvordan du kan bruke den i din lokalforsamling.
Utgangspunktet for trosopplæringsplanen er ressurser som vi fikk overta fra Misjonskirken og Den
evangeliske lutherske frikirke. Det er ikke veldig store endringer vi har gjort, men materialet ble
gjennomgått og tilpasset ImF sine verdier, språkbruk og særlig Awana som vårt primære
trosopplærings-opplegg. Når det gjelder spørsmålet om hva en skal/kan formidle til den enkelte
aldersgruppe, har vi i stor grad holdt oss til tenkningen som Misjonskirken la til grunn og progresjonen
i Awana-bøkene.

ImF-UNG sine verdier som har preget videreutviklingen av planen:
Frimodig: Vi har en frimodig tillit til at Bibelen er Guds ord til oss i dag, og har hatt et ønske om at
planen skal ha et tydelig preg av dette. Vi har blant annet lagt opp til noen kjerne-vers for hver
aldergruppe, og vektlegger viktigheten av at både foreldre, barn og ungdommer skal knyttes til
Bibelens innhold og ha gode rutiner for bibellesning. Vi vil at Guds ord, med evangeliet om Jesus som
kjernen, skal formidles til barn og unge i tillit til at Gud kommer nær og gjør sitt verk når Ordet
formidles.
Familiefokusert: Foreldre har en nøkkelrolle når det gjelder å gi troen videre til neste generasjon, og
en innflytelse som vi som organisasjon aldri kommer til å få. Vår overbevisning er at det viktigste
både vi og forsamlingene kan gjøre for barn og unge er å støtte den kristne familie og utruste foreldre
og besteforeldre til å bruke sin innflytelse på en best mulig måte. Derfor bærer planen preg av dette i
form av forslag både til mål og tiltak i hjemmet.
Utrustende: For å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid, tror vi at det er avgjørende at
forsamlingene er bevisst på å utruste sine ledere til å tjene med sine gaver. Dette gjelder både de som
allerede er ledere, men også en ny generasjon ledere som vokser opp i barne- og ungdomsarbeidet. I
tillegg har det vært viktig å vektlegge at barn og unge utrustes til en tro som holder også utenfor
hjemmet, og at de kan ta ansvar for egne tros-praksiser.
Misjonal: Vi er kalt til å drive misjon i Norge, og det forplikter oss på å bygge et barne- og
ungdomsarbeid som kan nå ut til de som ikke tror. Gjennom å blant annet arbeide for at familier skal
romme mer enn seg selv og oppmuntre til givertjeneste og misjonstur, håper vi at nye generasjoner
kan nå ut til mennesker i Norge og i andre land.

