
Familieturen

Hver tur inneholder:
• En bibelfortelling (hentet fra «barnebibelen  

«Bibel for barn»).
• Aktiviteter som man kan gjøre på turen, og som 

understøtter formidlingen av bibelteksten.
• Oppskrift på en enkel matrett som kan lages  

underveis på turen.
• Fullstendig utstyrsliste.

I utarbeidelsen av boken har vi hatt fokus på alders-
gruppen 4–6 år. Mye av stoffet kan også brukes med el-
dre barn.  Familieturen er utviklet med utgangspunkt i 
kfuk-kfum-speidernes familiespeidingstilbud.

HVORDAN BRUKE BOKEN?
Familieturen kan brukes av den enkelte familie. Boken 
vil gi familien gode ideer til turer og aktiviteter som 
de enkelt kan gjennomføre i sitt nærmiljø, enten 
alene eller sammen med vennefamilier. Siden boken 
kombinerer bibelfortelling og aktiviteter, vil det være 
naturlig å lese og snakke sammen om bibelfortellingen 
i løpet av turen.

Familieturen kan brukes av menighetene. Enten som 
en idebok til opplegg i forlengelsen av en familieguds-
tjeneste, som en kirkekaffe i det fri, eller den kan 
brukes som opplegg for en regelmessig familieaktivitet 
i menigheten.  Menigheten kan for eksempel invitere 
til familietur 3–4 lørdager hvert semester. 25 av de 
26 bibelfortellingene i boken er lesetekst, evangelie-
tekst eller fortellingstekst på en eller flere søndager i 
kirkeåret (se eget vedlegg).

Boken kan også brukes som opplegg for å etablere 
en familiespeidergruppe knyttet til menigheten. 
Menigheten kan gjerne ta kontakt med kfuk-kfum-
speiderne og få hjelp og støtte til en slik oppstart.  
Familiespeiding er viktig i seg selv, men det kan også 

bli begynnelsen på en speidergruppe som tilbyr  
speiding til alle aldersgrupper. 

FAMILIEARBEID I TROSOPPLÆRINGEN
Trosopplæringsplanen for «Gud gir – vi deler» øns ker 
at man for aldergruppen 0–5 år skal ha fokus på  
«å bygge kontakt og samvirke med hjemmet om å etablere 
ritualer for hverdagene, høytidsmarkeringer og livsriter.  
Skape fellesskap for barn og familier i menigheten og lokal
miljøet. Utvikle gudstjenester barna/familiene opplever seg 
hjemme i. Styrke tilhørighet til kirken.»

Det er helt i tråd med denne målsettingen, og alders-
gruppens behov, at dette i stor grad drives som et 
familiearbeid. Å invitere til familietur i naturen spiller 
på lag med den positive posisjonen tur har i norsk 
tradisjon. Tur er både sunt og gøy, og inviterer til et 
mangfold av mestringserfaringer for både barn og 
voksne. Ved å kombinere friluftsliv og bibelfortellinger 
ønsker vi å være med å styrke både ånd, sjel og kropp, 
og bringe bibelfortellingen videre til nye mennesker.
Et friluftsbasert trosopplæringsarbeid har mulighet 
til å trekke til kirken både familier og ressurspersoner 
som ellers må finne andre arenaer for sine interesser.  

Boken «Familieturen» inneholder 26 turer til alle årstider, 
og med turer knyttet til kirkelige høytider som jul, påske og 
pinse.  Målsettingen med opplegget er å tilrettelegge for et 
familiearbeid med friluftsliv og bibelhistorier i sentrum. 


