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Trosopplæring i Krødsherad 
 

 I tidligere tider lærte den oppvoksende slekt mange 
av bibelens kjernefortellinger og vår salmeskatt å 
kjenne gjennom et særskilt kristendomsfag i skolen. 
Nå er det den enkelte lokalmenighet som har 
overtatt dette undervisningsansvaret.  
 
De viktigste formidlere av kristen tro til barn er så 
absolutt foreldrene selv. Noen minutters lesning fra 
en illustrert bibelbok og en enkel kveldsbønn, gir 
barna en uvurderlig livsbagasje. Da styrkes deres 
kjennskap til Jesus, og de lærer å ta i bruk bønnens gave.  
Da barna ble døpt, var det ikke bare foreldrene og fadderne som lovet å se til at barna 
får trosopplæring, lokalmenigheten og hele kirken lovet også å bistå med dette. 
      

Det skjer nå noe stort og gledelig; lokalmenighetene i hele landet gis nå ekstra midler til 
å utvikle gode trosopplæringsprogram for barn og unge. For alle døpte fra 0 – 18 år har 
rett på et tilbud om trosopplæring i sin hjemmemenighet. Barna blir ved dåpen  
fullverdige medlemmer av kirken. Så må de også få sette farge på menighetslivet  i 
bygda vår. 
 

Krødsherad Menighet utarbeider nå nye og spennende trosopplæringstiltak  rettet inn 
mot de enkelte alderstrinn. Frivillige og ansatte i menigheten  går sammen om 
gjennomføringen. Men en svært viktig ressurs vil også barnas foreldre være. 
Et barn kommer seg jo ingen plass om ikke far eller mor kan hjelpe dem med transport. 
Vi håper også at foreldrene kan bistå med praktisk hjelp under gjennomføringen av de 
ulike typer arrangement.  
 

Krødsherad Menighet går sammen med menighetene i Sigdal og Eggedal  for å kunne 
lyse ut en  fulltidsstilling der en fast ansatt trosopplæringsmedarbeider kan bistå 
menighetene. En slik ansettelse håper vi å ha på plass om ca. 2 år. Men allerede nå 
starter mange gode tilbud og aktiviteter: 
 
Barnekoret ”Regndråpene.” 
Barn i Krødsherad kan fra de er 4 år, bli med i barnekoret ”Regndråpene.” 
Dette barnekoret har et allsidig repertoar og deltar også ved familiegudstjenester og 
andre typer samlinger for barn. 
 


