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Har du lyst til å sette i gang samtaler
om nåde blant ungdom?
I forbindelse med reformasjonsjubileet i
2017 har vi utarbeidet ti samtalekort til bruk i
ungdomsgrupper i Den norske kirke. Det ene
kortet handler om jubileets hovedtema NÅDE,
mens de ni resterende kortene tar utgangspunkt
i de tre undertemaene i jubileet: «Skaperverket
er ikke til salgs», «Mennesket er ikke til salgs»
og «Frelsen er ikke til salgs». Prosjektet er et
samarbeid mellom Kirkerådet og Stavanger
bispedømmeråd. Bibeltekstene er hentet fra
Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med
tillatelse.
Målgruppen for nådekortene er konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper. Kortene er
et pedagogisk hjelpemiddel for å sette fokus på
reformasjonsåret og nåde, både dette året og
årene som kommer. Nåde er alltid aktuelt.
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Hvordan forberede seg?
Vi anbefaler at lederen bruker noen av
ressursene nedenfor som en forberedelse til
gruppearbeidet. Før gruppene starter er det fint
om en har en kort introduksjon av reformasjonen,
slik at kortene blir satt inn i en sammenheng.
Etter innledningen kan en forklare hvordan en
skal jobbe med kortene i gruppene.

Følgende ressurser kan brukes
sammen med nådekortene:
1. REFORMASJON 2017: Hovedtema for
reformasjonsmarkeringen er NÅDE:
«Skaperverket er ikke til salgs», «Mennesket
er ikke til salgs» og «Frelsen er ikke til salgs».
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/

2. Vidar Kristensens «Lutherminutter», en kjapp
og enkel innføring i Luthers Bibelprosjekt.
http://www.ressursbanken.no/ressurser/
lutherminutter/

3. Fire grafiske animasjonsfilmer om
Martin Luthers teologi fra KFUK/M.
http://www.ressursbanken.no/ressurser/filmer/
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Hvordan bruke kortene?
Vi har prøvd å lage livsnære problemstillinger
og spørsmål som gir en inngang til å snakke
om temaet nåde fra ulike synsvinkler. Ungdom
flest har gjerne et distansert forhold til begrepet
nåde, og vi håper at nådekortene kan bidra til at
ungdommene tenker igjennom hva Guds nåde
kan bety for deres liv.
Det er selve samtalen som er målet med disse
kortene. Det er derfor viktig at lederen ikke
presenterer for mange svar, men heller prøver å
åpne opp for at ungdommene selv kan komme
med sine tanker om temaene.
I utgangspunktet er det tenkt at kortene brukes
i mindre grupper på 5-7 ungdommer der en
person leder samtalen. Dersom man ikke har så
mange ledere å spille på, vil det også være mulig
å ha flere grupper der en av ungdommene får
ansvar for å lese opp det som står på kortene, og
der hovedlederen innleder felles for alle. Kortene
kan selvsagt også brukes i plenum eller på andre
måter om en ønsker det. Hver gruppe får hver
sin pakke med ti kort.
Lykke til med bruken av nådekortene 
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