Årsrapport for Salto 2011
Salto har nå bestått i 9 år, og holdes i gang av stabile frivillige ledere og godt, men varierende
oppmøte. Salto gir et godt og variert tilbud som binder menighet og kirke sammen. Vi har
mange faste betalende medlemmer. I tillegg er det stadig nye barn som sporadisk tar turen
innom. Vi er fornøyd med oppmøtet, sett i forhold til alle tilbudene som finnes i bygda
forøvrig. Det viser at tilbudet er attraktivt. I 2011 har vi hatt 14 samvær à 1,5 time.
Målgruppe (alder): 0 - 12 år
Mål:
Vi ønsker å gi flest mulig barn et godt tilbud for å bli kjent med kristendommen, få opplæring,
få oppleve et godt kristent miljø og få oppleve at Jesus er glad i hele mennesket med alle dets
sanser og evner.
Måloppnåelse:
Vi har så langt veldig gode erfaringer med Søndagsskoleforbundets ”Sprell levende”, både
mht. at vi når flere barn, og at det gir god opplæring og møter hele mennesket. Det er et godt
pedagogisk opplegg. Vi er flere ledere med ulik bakgrunn som er med på å gi et variert tilbud
både i formidling og aktiviteter.
Oppslutning
Ca. 45 barn har vært innom Salto en eller flere ganger i løpet av året. Av disse har 30 betalt
medlemskontingent (50 kr.) og er å betrakte som faste. Fordelingen er slik:
0-6 år:
Registrerte barn som har vært innom: Jenter: 6 Gutter: 5.
7-12 år:
Registrerte barn som har vært innom: Jenter: 19 Gutter: 14
De eldste i denne aldersgruppa utgjør den såkalte ”Utegruppa”. De har eget opplegg i
grillhytte som er blitt meget populært og som fungerer bra. Denne hytta ble for øvrig beiset
sist høst.

Saltos møteopplegg:
1. Frammøte-registrering: får klistremerke, skrives inn i møteboka og finner seg en plass.
2. Ønsker velkommen – tenner lys mens vi synger ”La oss vandre i lyset ”.
3. Bønn for samlinga, veldig kort.
4. Dagens sprell – en felles lek!
5. Dagens tilbedelse:
- Sang: ”Gud skaper alltid no nytt!”
- Bønn og lovprisning (kan la barna komme med egne bønner/takkeemner).
6. Supersetning: viser plakaten med dagens setning og prøver å lære den bort.
7. Dagens bibelfortelling, bruker gjerne forslag fra Sprell levende i formidlingsform.
8. Bursdagsfeiring!
9. Ofre penger til fadderbarn mens vi synger ”Vi vil dele”
10. Inndeling i aldersgrupper:
- Dagens samtale
- Dagens aktivitet (lek, oppgave eller hobby)
- Dagens biteti: Frukt av ulike slag
- Kort oppsummering av tema.
11. Dagens velsignelse: Avslutter med ”Ut og gå!” med bevegelser og til slutt ”Fader Vår”.

Arbeidsmåter/metoder
Vi bruker Sprell Levende opplegget. Etter andakt/formidling deler vi opp i 2-3 grupper:
2-8 år: Ulike formingsaktiviteter, samt en gang ute for å delta sammen med
utegruppa.
9-12 år: Utegruppe, fungerer veldig bra. Ute hele samværet, fyrer på grillen, samtaler
rundt bålet om et tema, ellers ulike aktiviteter. De deltar med drama og sang under en
– to andakter i året for de som er inne. De har også vært på Hedalsheimen og sunget,
danset og hatt samvær med de eldre.
Vårsemesteret ble avsluttet med felles tur for alle aldersgrupper til Nevlingen i Vassfaret hvor
vi grillet, fisket, rodde båt og koset oss. Dette frister til gjentakelse!
Foreldrene samles til ”ventekaffe”, mens barna er med på de ulike aktivitetene. Dette er et
godt tiltak som også åpner for samtale, diskusjon og samhold mellom foreldrene.
Arena
Ildjarntunet Kurs- og Konferanse Senter. Alle samvær har vært på Ildjarntunet (bortsett fra
Vassfarturen), og vi bruker både konferansesalen til fellessamlingene, grupperommene til
aldersdelt aktivitet og av og til kapellet. Utegruppa disponerer utemiljøet med egen grillhytte.
Medarbeidere
Vi har mange frivillige som deltar på Salto. Til sammen er vi 8 voksne som deler på ansvaret i
forhold til formidling og praktiske ting. I tillegg er noen ungdommer med som assistenter.
Samarbeidspartnere
Salto er tilsluttet og rapporterer til Norsk Søndagsskoleforbund. Vi har også samarbeid med
Norsk Luthersk Misjonssamband der vi samler inn penger til to fadderbarn. Salto er jo en del
av dåpsopplæringen i Hedalen menighet, og vi har således et godt samarbeid med Hedalen
menighetsråd / Fellesrådet i Sør-Aurdal. Fellesrådet v/kirkevergen har på slutten av 2011
bidratt med betydelige midler slik at vi kunne kjøpe inn en god del hobbymaterialer til bruk i
tiden fremover. I tillegg gikk vil til innkjøp av et digitalt piano som vi regner med å få mye
glede av.
Konklusjon
Vi har kommet inn i gode rutiner i forhold til møteopplegget. Vi prøver å være fleksible slik
at tilbudet kan holde god standard. Salto gir barna en mulighet til å være seg selv og oppleve
et godt kristent miljø og fellesskap. De som kommer på Salto blir sett og kan spørre om ting
de lurer på. Vi lederne har en felles oppfatning av målet og fremdriften for barnearbeidet.
Salto er et lavterskel tilbud som er åpent for alle.
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