
Årsrapport for Salto 2019 
 

Salto er en del av trosopplæringen til Hedalen menighet og har bestått i til sammen 17 år. Vi 

håper og tror at Salto er et godt og variert tilbud som er med på å binde menighet og kirke 

sammen. Det drives av frivillige ledere. Salto har hatt et aktivt år i 2019 med samlinger 

annenhver torsdag fra januar til april og fra oktober til desember.   

 

Salto hadde i 2019 22 betalende medlemmer og totalt 46 barn som har vært innom. Dette er 

en liten økning fra året før. Det er et stabilt oppmøte på ca. 20 barn hver gang. Totalt har vi 

vært 6 voksenledere første halvår og 7 andre halvår.  

 

I 2019 har vi hatt 13 samvær à 1,5 time. 11 av disse på Kroken og 1 på Hedalsheimen mens 

sommeravslutningen hadde vi på Storruste 28. april. Da grilla vi og hadde mye moro i 

aktivitetsparken.  

 

Vi reklamerer aktivt for kristne leirer som holdes i Oppland og er takknemlig for at 

menighetsrådet er villig til å sponse barn som ønsker å reise på leir. Det reiste barn fra 

Hedalen på diverse leirer både til Åreeld på Golsfjellet og Skogstad på Eina i 2019.   

 

Målgruppe (alder): 0 - 12 år 

 

Målsetting:  

Vi ønsker å gi flest mulig barn et godt tilbud for å bli kjent med kristendommen, og la de få 

være med på kristne samlinger der de opplever at Jesus er glad i hele mennesket med alle dets 

sanser og evner. 

 

Måloppnåelse: 

Vi har god erfaring med Søndagsskoleforbundets ”Sprell levende”. Det er et godt pedagogisk 

opplegg som møter hele mennesket. Samlingene deles i fem hoveddeler: 

1. Fellesskapet  

2. Fortellingen  

3. Undringen  

4. Oppdraget / Aktiviteter 

5. Velsignelsen  

 

Vi ledere har ulik bakgrunn som er med på å gi et variert tilbud både i formidling og 

aktiviteter.  

 

Oppslutning 

46 barn har vært innom Salto en eller flere ganger i løpet av året. Av disse har 22 betalt 

medlemskontingent. Fordelingen er slik: 

 

0-6 år: 

7 registrerte barn har betalt kontingent.  

 

7-12 år: 

15 registrerte barn som har betalt kontingent. 

De eldste i denne aldersgruppa utgjør den såkalte «Utegruppa», med eget opplegg og base i 

grillhytta.  

 



Arbeidsmetoder 

Innegruppa (barn til og med 4.kl): I tillegg til flere faste poster fra ”Sprell levende”, har vi 

beholdt en god tradisjon med bursdagsfeiring for de som har hatt bursdag siden sist. Vi synger 

og leker sammen og har deretter  ulike formingsaktiviteter. Disse er av og til koblet opp mot 

temaet for samlingen. Det er også en frimerkegruppe hvor aktiviteten er oppsett av frimerker 

som de får med hjem i en egen perm. Barna får servert frukt.  

 

Utegruppa (barn fra 5.-7.kl): Utegruppa har grillhytta som fast tilholdssted. Her fyres det på 

grillen og det serveres gjerne noe å bite i. De samtaler om fortellingen/temaet fra Bibelen og 

har ellers ulike aktiviteter.  

 

Av og til har begge gruppene felles aktivitet siste økta. I vinter hadde vi aking ute, og 

juleavslutningen med grøt var felles for alle inne.  

 

Samlingen på Hedalsheimen i høst var også et felles prosjekt for begge gruppene. Vi hadde en 

tradisjonell Saltosamling sammen med beboerne og avsluttet med å servere kaffe, saft og 

kaker. 

 

Foreldre/besteforeldre samles til «ventekaffe» mens barna har sine aktiviteter. Dette er et 

positivt tiltak som åpner for samtale, diskusjon og samhold mellom de voksne. 

   

Arena 

På Kroken har vi samlingene i det største rommet, mens foreldrekaffe har benyttet rommene 

på andre siden av gangen.  

Utegruppa har base i Grillhytta og benytter seg av uteområdet rundt Kroken.  

 

Medarbeidere 

Vi har mange frivillige som deltar på Salto. Totalt har 6-7 voksne delt  på ansvaret i forhold til 

formidling og praktiske ting. Reidun M. Storruste var hovedleder for Salto. I tillegg hjalp 

følgende til på innegruppa: Arne Heimestøl, Harald Liodden og Grete Skogly. Leder for 

utegruppa var Arne Storruste, mens Trond Berg starta opp andre halvår.  

 

 

Samarbeidspartnere 

Salto er tilsluttet og rapporterer til Norsk Søndagsskoleforbund. Salto er en del av 

trossopplæringen i Hedalen menighet, og vi har således et godt samarbeid med Hedalen 

menighetsråd, trosopplæringa og Fellesrådet i Sør-Aurdal. Vi støtter også menighetens 

misjonsprosjekt ved å samle inn penger til dagsenter for barn med funksjonsnedsetting i Nepal 

(i regi av Normisjon). I 2019 sendte vi over 2800,- kr. til dette prosjektet. 

 

 

 

Konklusjon 
 

Vi holder på de gode rutinene i forhold til møteopplegget og opplever at dette fungerer godt 

for begge gruppene. 

Innegruppa har god erfaring med å involvere barna mer i bønnedelen under «Undringen». Da 

sender vi gripekorset rundt og hvert enkelt barn får mulighet til å takke eller be for noe - enten 

stille eller høyt. Det er rørende både å se og høre engasjementet til barna.  

Vi er takknemlige for stabil oppslutning, glade barn og positive foreldre/besteforeldre.  



En stor takk til alle som har vært med som Saltoledere i 2019. Her er både gamle og unge 

viktige brikker for å få til gode og inspirerende samlinger.  

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 lavterskeltilbud som er åpent 

for alle.  

 

Hedalen 25.2.2020 

 

Reidun M. Storruste 

Leder 


