
Materialoversikt 
Denne oversikten viser hva FAbU har av eget materiell og noe av det gode materiell som er 

gitt ut av andre kristne organisasjoner.   

 

 Alder Tittel 
 

Mål for 
opplæringen 

Materiell 

 

Være 
0 – 5 år 

0 – 3 år 

 
 

BomDirri (Baby– 
og 
småbarnssang) 
 
Boom Chicka 
Boom 
 
 

Å formidle et positivt 
gudsbilde. 
Å formidle at Gud elsker 
alle og vi er unike i hans 
øyne. 
Å bruke musikken som 
nettverksbygging mellom 
mennesker. 
Å lage en enkel vei inn til 
menigheten. 
 

Metodehefte 
CD 
DVD 
 
Finnes på 
norsk og 
engelsk 
 

3 – 5 år 

 

Sprell Levende –  
Gullivergjengen 
(Søndagsskolen.n
o) 
 

Å styrke barnas tro ved å 
forkynne Guds ord, og 
sammen med dem bygge 
et kristent fellesskap.  
Å hjelpe barna til nærmere 
kjennskap med den 
treenige Gud og 
etterfølgelse av Jesus.  
Å formidle evangeliet til 
alle barn i Norge.  
Å støtte foreldre og 
foresatte i deres oppdrag 
med å hjelpe barna til 
nærmere kjennskap med 
den treenige Gud og 
etterfølgelse av Jesus. 
 

Nettressurs 
Materialpakke 
med 
metodebok og 
konkreter 

 

 

Gnistrende 
barnearbeid 

Boken er rettet mot både 
hovedledere, medledere og 
alle som ønsker å ta del i 
hvordan man kan legge til 
rette for et levende og 
bærekraftig arbeid blant barn. 
Boken vil gi deg inspirasjon, 
verktøy og ideer, slik at både 
du som leder og hele 
barnearbeidet kan bli bedre. 

Bok 
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 Alder Tittel 
 

Mål for 
opplæringen 

Materiell 

 

Lære 
6 – 12 år 

7 – 8 år 

 
 

Kom i gang, nivå 
1 
 

Å lede barn til Jesus. 
Å disippelgjøre barn som 
allerede har bestemt seg 
for å tro på Jesus. 
Å forberede barn til å bli 
juniorsoldat. 

Lederhefte 
Elevhefte 

9 – 10 år Kom i gang, nivå 
2 
 

Se mål under «Kom i gang, 
nivå 1». 

Lederhefte 
Elevhefte 
 

11 år +  Kom i gang, nivå 
3 
 

Se mål under «Kom i gang, 
nivå 1». 

Lederhefte 
Elevhefte 
 

10+ 

 

Redesign Å oppmuntre til re-design 
blant barn og unge. 
Knytte re-design til vår 
kristne tro og kristne 
verdier. 

Elevhefte 
lederhefte 

10 – 14 år 

 
 

B-tween  Å bygge åpne fellesskap 
der barn og unge blir sett, 
møter Jesus og utrustes til 
å leve som hans 
etterfølgere. 

Lederhefte 
Kortspill 

6 – 10 år 

 
 

Sprell Levende – 
Tårnagentene 
(Søndagsskolen.n
o) 
 

Se mål under «Sprell 
levende – 
Gullivergjengen» 

 

6 – 10 år  Helt konge 
(Pinsekirkens 
søndagsskole) 
 

Å gi barn grunnleggende 
kunnskap om Gud og legge 
til rette for utvikling av et 
personlig forhold til han. 
Barn skal bli bedre kjent 
med og lære å leve 
sammen med Jesus. De 
skal gjøre åndelige 
erfaringer i en trygg 
setting. 

Veilednings-
permer 
CD 
DVD 
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10+ 

 

Viggo og Chris for 
Tweens 
(Misjonsforbund
et) 

Å hjelpe tweens med 
trosforsvar i forhold til 
noen av livets store 
spørsmål. 
  

DVD med ni 
episoder som 
varer omtrent 
10 minutter 
hver. 
Inneholder 
hefte med tips 
til samtale og 
aktiviteter 

 



 

 Alder Tittel 
 

Mål for 
opplæringen 

Materiell 

 

Velge 
13 – 18 år 

14 – 15 år 

 
 

Konfirmasjon i 
Frelsesarmeen 
 

Å undervise om kristen tro, 
etikk og Frelsesarmeen som 
organisasjon og kirke.  

Elevhefte 
Lederhefte 
 

15 år + 

 

Ett skritt videre 
 

Å disippelgjøre ungdom ved 
å hjelpe dem til å reflektere 
over Guds plan for deres liv. 
 

Undervisnings-
hefte med leder-
kommentarer 
 

15 år + 

 
 

Å snakke om tro 
(venne-
evangelisering) 
 

Å hjelpe ungdom og unge 
voksne til å snakke med 
vennene sine om tro. 

Hefte 

15+ Jeg? En 
disippel? 

Å undervise og oppmuntre 
ungdom til å utvikle gode 
vaner for bønn og 
bibellesning. 
 

Elevhefte 
Lederhefte 
 
Kommer i løpet 
av våren 18. 

15 år +  En armé, del 1 - 
- studieopplegg 
for 
samtalegruppe 
 

 Hefte 

13 – 15 år 
 

 

VIDERE – 
gruppesamlinge
r for 
fjorårskonfirma
nter (Den 
norske kirke) 
 

VIDERE er et gruppeopplegg 
for fjorårskonfirmanter. 
Opplegget er laget for 
menigheter som vil hjelpe 
ungdommer å finne en vei 
videre i forhold til troen og 
kirken etter 
konfirmasjonstiden.  

VIDERE består av 
gruppesamlinger 
(nettressurs) 
hvor 
ungdommene får 
mulighet til å 
snakke om tema 
som de opptatt 
av. 

 13+ 

 

LOVED 
(Acta, 
Normisjon) 

Helhetlig 
trosopplæringskonsept for 
ungdom hvor Guds 
kjærlighet er den røde 
tråden. 

Flere bøker bl.a. 
andaktsbok og 
ulike effekter 
knyttet til serien. 

http://www.fabu.no/konfirmasjon-i-frelsesarmeen/konfirmant-2010/
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 Tittel Produkt 
 

Hva 

 

Leder 

Lederpakken Perm Det grunnleggende for å være leder i FAbU. 
Inneholder: I trygge hender, FAbU-håndboka, 
verdibok, trygg og tilstede fra LNU, 
ledersamtalen, ledergodkjenning, lederavtale, 
FAbUs handlingsplan. 

I trygge 
hender 

Hefte For alle ledere i FAbU, i forhold til hvordan en 
skal oppføre seg som leder 

FAbU-
håndboka 

Bok Alt du trenger å vite om FAbU, struktur, 
vedtekter, medlemsregistrering osv. 

Medlemsbevis Blokk Medlemsbevis som kan gis til medlemmene 
når de har betalt kontingent. 

Vedtekter 
 

På nettsiden Hvordan er FAbU organisert? 

Handlingsplan 
 

På nettsiden Hva skal FAbU satse på de neste årene? 

Politiattest Skjema på 
nett 

Skal innhentes av alle ledere. 

 Alle sammen-
boka 

Bok Av Viggo Klausen (Misjonsforbundet) 
Håndbok for de som ønsker å ha Alle 
sammen-gudstjenester 
(generasjonsgudstjenester) i menigheten 
sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tittel Produkt 
 

Hva 

 
Annet 
materiell 

Bom Chicka Bom CD Sanger til babysang (norsk) 

Boom Chicka Boom CD Sanger til baby- og 
småbarnssang (engelsk) 

Babysang-diplom 
 

Diplom Deles ut ved kursslutt 

Småbarnssang-diplom 
 

Diplom Deles ut ved kursslutt 

Dirridam 
 

CD Sanger til småbarnssang 

BomDirri DVD Illustrasjon til baby- og 
småbarnssang 

Søndagsskolekort Kort samle 
stempel/klistremerke ved 
oppmøte 

Juniorsoldatbevis Diplom Ved opptagelse av 
juniorsoldater 

Juniorsoldatarmbånd Armbånd Tekst: Jeg vil (rødt med 
hvit skrift) 

Nistepakka CD og 
notehefte 

Bibelfortellingene som 
sanger 

Konfirmantbevis 
 

Diplom Deles ut ved kursslutt 

Det lyser en stjerne 
 

CD Juleevangeliet med sanger 

Allmektig Gud 
 

CD og noter Tre lovsanger 

Gode grunner for å drikke Flyer Argumenter for 
avholdsstandpunkt 

Scener og dramatiseringer CD og 
notehefte 

Sanger som egner seg til 
dramatisering 

God Gud 
 

CD Barnesanger 

Aktiv ferie På nettsiden Tips til hvordan arrangere 
høst/vinterferie tilbud for 
barn 

 

  



 Tittel Produkt 
 

Hva 

 

FAS 
 

 
 

Familiespeider Hefte 20 ferdige møteopplegg til 
familiespeiding 

Frelsesarmeens speidere Hefte Bakgrunn om FA og FAS 
Ferdighetskrav til speideren 

Velkommen som speider A4-ark Til nye medlemmer med info 
Innhenting av 
personopplysninger 

Speiderbevis 
 

Diplom Ved speideropptak 

Velkommen som leder i 
FAS 

A4-ark Informasjon til nye ledere i 
FAS 

Ledergodkjenningsskjema 
 

På 
nettsiden 

Registrering som leder 

Ledersamtalen i FAS A4-ark Hjelpeark til gjennomføring av 
samtale med nye ledere 

Vedtekter 
 

På 
nettsiden 

Hvordan er FAS organisert 

Handlingsplan 
 

På 
nettsiden 

Hva skal FAS satse på nå? 

Lommeandaktsbok Liten bok Andaktsbok i vannavvisende 
papir 

Familiespeidermerke 
 

Merke Til familiespeidere 

FA-speidermerke Merke Ferdighetsmerke hvor 
speiderne lærer mer om FA 

Europeisk FA-
speidermerke 

Merke Viser tilhørighet internasjonalt 
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