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trosopplæring i den norske kirke
DEN NORSKE KIRKE

Vær sammen og se en 
episode av en TVserie 
eller film barnet liker. 
Snakk om hvordan 
menneskene/figurene har 
det i forhold til hverandre. 
Hva syns dere er viktig 
hvis noen skal være gode 
venner? 



Kjære foreldre/foresaTTe
MIDTi er ment som en hjelp for foreldre til å lære barna 
om troen. På MIDTi9/10 inviterer vi alle 9- og 10-åringer 
på Sandved og Stangeland til en lørdag med mange ulike 
aktiviteter! Temaet for dagen er «Venner». Vi skal prate, 
synge, bygge, spille og leke oss fram 
til hvilke verdier som er viktige når 
vennskap bygges og opprettholdes 
- og hvem er det egentlig Jesus vil 
være venner med?

Barna vil kunne velge mellom 
ulike grupper: Kor, dans, KRIK og 
teknolab. Vi vil ha fellessamlinger 
i løpet av dagen og avslutter med 
å invitere familie og venner til 
avslutningsshow. 

« en venn viser alltid kjærlighet, og en frende 
er født til å hjelpe i nød.» –salomos ordspråk 17.17

TrosopplærinG MidTi HverdaGen
Ni - tiåringen får mange nye interesser, lærer seg nye ting, 
skjønner mer av andre mennesker og verden rundt seg og blir 
stadig mer selvstendig. Venner og det å høre til i en gruppe blir 
stadig viktigere. Barnet søker sin egen identitet og leter etter 
rollemodeller både i og utenfor familien. 

«Barn trenger tydelige foreldre som 
hjelper dem å ta kloke valg. Du kan ikke 
abdisere fra foreldrerollen til å bli en 
kul kamerat med barnet ditt. Husk at de 
fleste barn innerst inne ser på foreldrene 
sine som helter.» (Stein Erik Ulvund, 
Forstå barnet ditt 8-12 år)

I denne alderen liker mange barn å ta del i diskusjoner og 
samtaler med voksne. De får stadig bedre evne til å resonere 
og stille kritiske spørsmål. «Hvorfor?!» er kanskje en viktig del 
av vokabularet i hjemmet – barna setter stor pris på at du tar 
deg tid til å svare og deler tankene dine med dem.
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