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KRIK i trosopplæringen
I plan for trosopplæring «Gud gir – vi deler» skriver kirkerådet at de frivillige kristne
organisasjonene er en viktig ressurs for mange menigheters barne- og ungdomsarbeid.
På samme måte er kirken viktig for barne- og ungdomsorganisasjonene. Kirken er et sted
for KRIK å nå barn og unge med arbeidet vi driver. For KRIK er det en glede at kirken og
organisasjonene har et felles ønske om å samarbeide om barne- og ungdomsarbeid.
I plattformen «Kirkens unge» har organisasjonene og kirken laget en mal på en
samarbeidsavtale mellom partene. «KRIK i trosopplæringen» ønsker å være et
supplement til «Kirkens unge» og beskriver spesifikt hvordan KRIK kan brukes i
trosopplæringen. Dokumentet vil veilede, informere og gi tips til hvordan KRIK kan bli en
del av trosopplæringen i din menighet gjennom lokallag, konfirmantarbeid og
lederutvikling.
KRIKs visjon er idrettsglede, trosglede og livsglede.
KRIK er åpent for alle som ønsker å delta.
På KRIK-samlinger skal man alltid høre om Jesus.
KRIK jobber for å skape trygge samlingspunkt for barn og unge som er glad i lek og idrett.
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KRIK lokallag som en del av trosopplæringen
1.

Hvordan komme i gang?

Om du ønsker å bruke KRIK lokallag som en del av trosopplæringen i din menighet,
trenger du først og fremst en person som brenner for arbeidet. Du må ha en person som
ønsker å skape gode kristne samlingspunkt med idrett som virkemiddel.
Vurder om dere skal kontakte flere menigheter i området for å starte KRIK lokallag
sammen. Send en mail til menighetsrådene der du deler dine tanker om KRIK i
trosopplæringen og fordelene ved å drive noe sammen. Videre kan ideen og forslaget tas
med på en stabssamling, enten med én eller flere menigheter, for å undersøke interessen
for et eventuelt samarbeid.
Videre legges rammene for samlingene. (For et enda mer konkret tilbud til eventuelle
samarbeidspartnere, kan rammene være satt før invitasjonen om samarbeid går ut):
- Hvilken aldersgruppe skal KRIK lokallaget være for?
- Hvor skal samlingene holdes? Trenger dere å leie en hall? Skal dere være ute?
- Legg opplegget til bestemte datoer og tider. Velg et bestemt antall samlinger.
- Sett sammen et styre, der styremedlemmene får ulike ansvarsoppgaver (se punkt 4).
Når valget om å bruke KRIK lokallag i trosopplæringen er tatt og rammene satt,
registreres lokallaget på vår nettside, krik.no/lokallag. Etter at lokallaget er registrert vil
dere bli kontaktet av lokallagsettåringen på KRIK-kontoret, som vil hjelpe dere videre i
oppstartsfasen og veilede rundt formelle prosesser ved å være et KRIK lokallag.
2. KRIK lokallag; aktivitet og andakt
På alle KRIK-treff og treninger skal det være en andakt. Andakten kan brukes til å
forkynne sentrale kjernetekster i bibelen som trosopplæringen skal innom. Kanskje er det
mulig å knytte tekstene opp til aktivitetene? I KRIK finnes det lokallag som driver med
rene idretter som fotball, dans og klatring, til lokallag med mer lekbasert og variert
trening i hall. Det finnes lokallag som velger å gå på tur i fjellet eller skogen, og lokallag
som trives best i gymsal. Her står dere fritt til å velge det dere liker best, ut i fra hva dere
har tilgang på av fasiliteter og natur. Det er også mulig å legge en KRIK-samling før for
eksempel et ungdomsmøte, en ungdomskafe e.l.
3. Hvordan rapporterer vi KRIK lokallag som tiltak i trosopplæringen?
Ha en liste klar ved inngangen (se vedlegg 1) når samlingen starter og
barna/ungdommene ankommer. En person sitter og registrerer navn, telefonnummer,
alder og postadresse. Listen skal brukes som rapport på oppmøte; registrer også antall
voksne frivillige, ansatte og deltakere. Listen kan også brukes til å sende ut sms for å
minne om og ønske velkommen til neste samling. Listen er også en sikkerhet ved brann.

3

4. Ansvarsfordeling (styret)
Lokallags-/styreleder: Hovedansvarlig for samlingene. Passer på at det er nok ledere, et
fint innhold og har en generell oversikt og kontroll. Lokallagslederen har også tilgang til
lokallaget på minside.krik.no. Her finnes blant annet medlemsoversikt, søkeportal for
økonomisk støtte, årsrapport, sms-tjeneste m.m.
Trosopplærer: Ansvarlig for rapportering og økonomi. Siden KRIK skal være et tiltak i
trosopplæringen er det viktig å ha en som jobber med trosopplæringen i kirken med
I styret. Dere kan vurdere om lokallags-/styreleder skal være en trosopplærer.
Aktivitetsansvarlig: Ansvarlig for selve treningen og aktivitetene som skal skje. Involver og
deleger gjerne til andre hjelpeledere.
Andaktsansvarlig: På alle KRIK-treff skal man høre om Jesus. Andaktsansvarlig trenger
ikke å holde alle andaktene selv, men har et ansvar for at det alltid er noen som sier noe i
en pause. Her kan trosopplærer kobles på slik at man følger opplæringen kirken ønsker.
Hjelpeledere: Det kan være ungdommer som selv er for gamle til å delta på samlingene,
eller andre frivillige. De kan arrangere oppvarmingsleker og aktiviteter, ha andakt eller
andre praktiske oppgaver som det trengs hjelp til. KRIK er opptatt av å engasjere, utfordre
og utruste unge ledere.
Treningssted-ansvarlig: Låse opp og igjen treningsstedet. Se til at alle rom er i orden før
og etter samlingene.
5. Økonomi
Alle godkjente lokallag kan søke om frifondsmidler hos KRIK. For at et lokallag skal være
godkjent, må følgende krav være tilfredsstilt: 5 betalende medlemmer u/26 år,
selvstendig økonomi, minimum én medlemsrettet aktivitet i året og et demokratisk valgt
styre, med et årlig årsmøte.
Oppstartstøtte:
Driftsstøtte:
Prosjektstøtte:

8000,Summen varierer og avhenger blant annet av hvor mange
medlemmer lokallaget har.
Lokallag kan søke om prosjektstøtte ved arrangement og aktivitet
utover vanlig drift.

Selvstendig økonomi
Lokallaget kan bruke menighetens kontonummer, men kun hvis de får en egen post på
kirkens budsjett. Det er viktig at lokallagets inntekter og utgifter skilles fra øvrig økonomi i
kirken. Dere må til en hver tid kunne rapportere på lokallagets egenkapital og økonomiske
tilstand.
Om du ønsker å skille lokallagets økonomi fra kirkens kan vi anbefale å opprette eget
organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og videre opprette egen bankkonto.
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6. KRIK skal være lystbetont
På KRIK-samlinger skal alle føle seg inkludert, sett og ivaretatt. Fokus på prestasjon
legges til side. Det viktigste er at leken og gleden i aktiviteten ivaretas. Enkelte menigheter
praktiserer det slik at om en konfirmant møter på x antall KRIK-samlinger blir det
godkjent som gudstjenesteoppmøte. Denne praksisen ønsker vi at du er forsiktig med, da
det skal være frivillig å delta på KRIK, for å bevare det lystbetonte. Ingen skal føle at de
må være med på KRIK.
7. Veien fra tanke til plan
Biskopen skal godkjenne trosopplæringsplanene, men før det utarbeider og vedtar
menighetsrådet en lokal plan for trosopplæring. Videre er det
pedagoger/trosopplærere/barne- og ungdomsarbeidere som planlegger og
gjennomfører trosopplæringen ut i fra det menigheten har vedtatt. Det vil si at det er
menighetsrådet og biskopen som godkjenner om KRIK skal brukes i trosopplæringen.
Vedlagt finner dere et eksempel på en systematisk plan for KRIK i trosopplæringen.
8. KRIKs egne ressurser
I enkelte fylker har KRIK egne distriktsmedarbeidere (DMer). DMene fungerer som et
bindeledd mellom KRIK-kontoret i Oslo og det lokale arbeidet. I noen fylker arrangerer
DMene og/eller fylkesstyret egne KRIK-arrangementer. DMene kan også inviteres på en
samling i lokallaget for å inspirere med ny aktivitet eller for å holde en andakt. DMene kan
dessverre ikke være faste trenere for lokallaget.
- Fylker med DMer: Hordaland, Agder, Oslo, Akershus, Rogaland.

- Fylker med eget KRIK-styre: Hordaland, Trøndelag, Oslo, Agder, Akershus og Rogaland.

Tips til leker, aktiviteter og andakter finner dere i ressursbanken på krik.no og i en helt
egen lokallagslederapp. Link: krik.no/lokallag-info/ressursbank/
9. Andre tips
Ta en runde med de involverte, kjenner dere noen kristne idrettsglade personer som kan
utfordres på å holde en samling/trening? Kanskje det er en kristen toppidrettsutøver som
kan inviteres med og være et trekkplaster for ungdommene?
Engasjer en forbønngruppe som jevnlig ber for arbeidet. Det er viktig å ikke løpe foran
Jesus, men ha han med på laget helt fra start. Be om voksne hjelpere, stabilitet og
deltakere.
Få med KRIK-arbeidet i menighetsbladet før oppstart og underveis i arbeidet. Undersøk
andre forum som kan være aktuelle i promoteringen av KRIK-arbeidet i menigheten.
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KRIK i konfirmanttiden
KRIK ønsker at alle KRIK-konfirmanter skal få muligheten til å bli en del av et større KRIKfellesskap. Ved å bli kjent med KRIK i konfirmanttiden vil det forhåpentligvis gi en naturlig
inngangsdør for å fortsette å delta på KRIK-treninger og være med i et kristent fellesskap.

Menighetene har flere muligheter for å bruke KRIK i konfirmantarbeidet. Her er tre
forslag:
1. KRIK-konfirmanten
KRIK har et eget undervisningsopplegg, «KRIK-konfirmanten», der undervisningen i
opplegget og på konfACTION vil utfylle hverandre. Det er et ressurshefte som inneholder
forslag til åtte fullstendige samlinger, samt en ferdig konfirmantplan, tips til årsplan,
ferdige økter til bruk for de menighetene som arrangerer egen leir og gode forslag til å
integrere konfirmantarbeid og lederutvikling med kontinuerlig arbeid.
2. KRIK som linjevalg
Menigheten registrerer eget konfirmantlokallag via krik.no/lokallag. Konfirmanten får
mulighet til å velge KRIK som linjevalg i tillegg til å delta på den ordinære
konfirmantundervisningen. KRIK-treningen er obligatorisk for konfirmanten å delta på og
inngår i timetellingen.
3. KRIK gir godkjente timetall
Konfirmanten får mulighet til å delta på KRIK-treninger i løpet av året i allerede
eksisterende lokallag. Oppmøte på KRIK-trening vil gi godkjent x antall timer. Dette er ikke
obligatorisk for konfirmantene, men et tilbud for dem. Obs! Husk at KRIK skal være
lystbetont.
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Lederutvikling «På sporet av noe ekte»
«På sporet av noe ekte» er et kursmateriell bestående av en bok, et
arbeidshefte og digitalt tilleggsmateriell. Arbeidsheftet består av et
undervisningsopplegg som er godt egnet for både smågrupper,
husfellesskap og lederkurs i menigheter, spesielt for ungdom over 16 år.
Boken er godkjent av Kristelig studieforbund (K-STUD).
I 2013 skrev Vegard Holm boken «På sporet av noe ekte», som ble utgitt
på Luther Forlag. Siden da er boka vært brukt i mange ulike
sammenhenger: Venner har lest og brukt den som utgangspunkt for
samtale, menigheter har lest den sammen, og i KRIK er den blitt brukt på leir og i lokallag
og i undervisning på KRIKs bibelskole på Bali. Den er også blitt brukt som gave, i
samtalegrupper og i undervisning på høyskolenivå.
I 2017 har KRIK laget et eget kursmateriell basert på boken. Materiellet er utarbeidet av en
redaksjon bestående av Anders Bjerke Os, Ole Kristian Bratseth og Fredrik Husby Bratseth.
Bøker og arbeidshefte kan bestilles på krik.no. Bestiller du 10 bøker eller mer, får du 30%
rabatt på bøkene og heftet med på kjøpet.
Det finnes også ferdiglagde presentasjoner til hvert kapitel i boken, som du finner på
krik.no/sporet.
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Oppmøteliste på KRIK-samlingen.
Et eksempel på KRIK som tiltak i en lokal plan for trosopplæring.
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OPPMØTE- OG BRANNLISTE
KRIK «lokallagsnavn»
Dato:
Registrert av:
Navn

Telefon

Fødselsdato Postadresse

8

Deltaker

Leder

Et eksempel på KRIK som tiltak i en lokal plan for trosopplæring:
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