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KORT BESKRIVELSE AV 

SAMLINGENE I NØKLER TIL LIVET 
 

INTRO 

SAMTALE MED DELTAKEREN     

Opplegg for samtale med deltakeren blant annet ut fra praksisfellesskap og redskaper i eget liv. 

 

DELTA!       

«Oppvarmingssamling» for at deltakerne skal bli vant med å være aktive. 

 

UNGT ANSVAR – VOKSENT NÆRVÆR 

Samling om medbestemmelse og meninger. 

 

GUDSTJENESTESKJEMA 

Skjemaet brukes når deltakerne er på gudstjenester. Det fremmer fokus på vennskap, meningen med livet, 

redskaper i kristen tro og anvendelse av kristen tro i deltakernes vanlige liv. 
 

VENNSKAP 

INNLEDNINGSSAMLING 

Tematiserer vennskap generelt, Jesus som venn og ordspråk om vennskap. 

 

VEILEDNING FOR VENNSKAP – DE TI BUD 

Gruppearbeid om de ti bud. 

 

BØNN SOM VENNSKAP 

Gruppearbeid med ulike bønner, deretter valg av hvilken bønn som gir mest mening for deltakerne. 

Utforskning av likheter mellom bønn og vennskap. 

 

DEN HELLIGE ÅND SOM VENN   

Bibelstudie om hva Den hellige ånd gjorde med redde og usikre disipler på pinsedagen, og hvordan Den 

hellige ånd kan være en venn for oss i dag. 

 

HVEM ER JEG I BIBELEN?   

Ulike grupper jobber med ulike bibelske personer sammenlignet med eget liv, og deltakerne får velge hvilken 

bibelsk person de kjenner seg mest igjen i. 

 

BREV FRA EN VENN     

Deltakerne skriver anonyme brev til hverandre om temaer fra kristen tro. 

 

HEMMELIGE VENNER 
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Arbeid med Matt 6,1-4 om gode gjerninger i hemmelighet, og forsøk på å sette 

dette ut i praksis i lokalsamfunnet. 

 

STÅ OPP FOR ANDRE 

Utforskning av sosiale grenser for vennskap, og diakonal praksis for en gruppe mennesker i lokalsamfunnet. 

 

VENNSKAP OVER LANDEGRENSER 

Globalløp og utfordring av geografiske grenser for vennskap. 

 

OPPSUMMERING 

Deltakerne jobber med samlingene de har vært igjen, hva dette har gjort med egne tanker om vennskap, og 

hvilken samling som har betydd mest. 
 

MENINGEN MED LIVET 

INNLEDNINGSSAMLING 

Samtale om hva som er viktigst for å ha et godt liv. Introduksjon av deltakernes eget «forskningsprosjekt», 

hvor de skal spørre familie og venner hva som gir mening til livet. 

 

ROM FOR MENINGEN MED LIVET 

Utforskning av kirkerommet med møte med nåtidige og bibelske karakterer, samt refleksjon rundt egen rolle 

i kirkerommet. 

 

KYRIE  

Kyrie som redskap for å sette ord på det vonde i verden. 

 

GLORIA      

Gloria som redskap for å sette ord på det gode i verden. 

 

ALTERRINGEN 

Bruk av kneling i Bibelen og i dag, hva dette kan bety og hva det betyr for deltakerne. 

 

KORSETS TEGN  

Bruk av korstegning i ulike livssituasjoner, og hva deltakerne selv kan legge i korstegning 

 

JESUSBILDER      

Gruppearbeid med ulike Jesusbilder fra Johannesevangeliet, og valg av hvilket Jesusbilde som gir mest 

mening for deltakerne. 

 

MITT BIBELVERS    

Deltakerne velger blant ulike bibelvers hvilket som gir mest mening for dem, og de forteller hverandre hva 

som ga mening.  

 

MIN SALME 

Deltakerne får introdusert ulike salmer som er viktige for mennesker i menigheten, og de får velge hvilken 

salme som ga mest for dem og gi uttrykk for hvorfor denne salmen ga mening. 
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INNTA PREKESTOLEN  

Utforskning av prekensituasjonen. Deltakerne velger blant bilder, som i neste omgang er knyttet til 

bibeltekster. Utforskning av hva en preken er og kan være. 

 

VERDEN SNUDD PÅ HODET  

Bibelstudium med sammenligning av hva mennesker som regel holder høyt og ser opp til, og hva Jesus løftet 

fram. 

 

SE DET USYNLIGE  

Arbeid med tre fortellinger som handler om å oppdage det usynlige. Utforskning av hvordan dette er et 

element i kristen tro, og nattverdsfeiring med utgangspunkt i den samme tanken. 

 

TRO OG MENING HJEMME  

Hjemmebesøk i soknet hvor deltakerne blir kjent med hvordan hjem i soknet bruker redskaper fra kirke og 

kristen tro i sin hverdag. 

 

FØLTE DE SOM JEG?  

Gruppearbeid med tekster i Bibelen som gir uttrykk for ulike følelser og stemninger, og arbeid med hvilke 

livssituasjoner disse tekstene kunne vært brukt i. 

 

OPPSUMMERING 

Gjennomgang av samlingene, valg av hvilken samling som ga deltakerne mest, samt oppsummering av 

deltakernes «forskningsresultater» om hva som gir livet mening for mennesker rundt dem. 

 

MENINGEN MED ORDENE 

Arbeid med ulike begreper i kristen tro, og hvordan disse kan anvendes på situasjoner og opplevelser i 

deltakernes eget liv. 

 

ANDRE SAMLINGER 

MENINGEN MED ORDENE 

Samling hvor deltakerne skal undersøke hvordan sentrale ord og begreper fra kristen tro, tradisjon og 

praksis kan brukes om hendelser og fenomener i egen hverdag. 

 

MITT GUDSBILDE 

Gruppearbeid med ulike Gudsbilder i Bibelen, og mulighet for deltakerne til å velge hvilket Gudsbilde som gir 

mest mening for dem. 

    

HIMMELRIKET 

Gruppearbeid med Jesu ulike ord om Himmelriket, og mulighet for detlakerne til å velge hvilken 

sammenligning med himmelriket som gir mest mening for dem.   

 

TROSBEKJENNELSEN 

Arbeid med trosbekjennelsen med bakgrunn i spørsmål og vanskelige ord. 

    

VÅR FAR 
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Gruppearbeid med spørsmål som gjør Vår Far aktuell i dag. 

      

REDSKAPER I LIVET MITT 

Gjennomgang av konkrete redskaper fra kristen tro, tradisjon og praksis, og arbeid med hva disse kan bety 

på deltakernes ulike arenaer.     

 

HVORFOR DØDE JESUS PÅ KORSET 

Arbeid med ulike tolkninger av Jesu død på korset, med bakgrunn i objektiv, klassisk og subjektiv 

forsoningslære. 

 


