
 
 

SAMLINGEN ER HENTET FRA NØKLER TIL LIVET AV NORGES KFUK-KFUM 
 

REDSKAPER TIL LIVET MITT 

Tid: 60 minutter. 

Rom: egnet til bevegelse. 
Utstyr: konkrete redskaper (se nedenfor), samt ett A3 ark til hver redskap. 

Andre forberedelser: - 
Antall: 5 til 30 (for å kunne samtale med hele gruppa). 

Medarbeidere: tilstrekkelig med én eller to ansatte. 
Redskap: ulike redskaper fra kristen tro. 
Mål: Deltakerne skal se sammenhengen mellom materielle redskaper og egen hverdag. 

INNLEDNING TIL LEDEREN 
I løpet av Nøkler til livet har deltakerne blitt kjent med en rekke redskaper. I denne samlingen 

legger fokuset på bruken av dem. Dette er en samling som passer best i slutten av Nøkler til livet, 

som en oppsummering og repetisjon av bruken av redskaper for å skape mening knyttet til kristen 

tro. Det er en krevende samling som forutsetter at deltakerne evner å se hvordan redskaper fra 

kristen tro kan nytolkes og forhandles inn i hverdagen i familien, på skolen og på treningen. 

Grunnen til at samlingen er med tross at den er så krevende, er at den vil kunne gi stor gevinst når 

den brukes rett: Deltakerne vil sammen kunne finne ut hvordan kristen tro kan brukes i andre 

praksisfellesskap enn i menigheten. Skjer dette, har det samtidig skjedd en enestående læring i 

løpet av Nøkler til livet. 

INNLEDNING TIL DELTAKERNE 
I løpet av samlingene i Nøkler til livet har dere blitt kjent med mange redskaper. I dag skal vi jobbe 

med hvordan disse kan brukes på ulike arenaer. Vi skal for eksempel snakke om hvordan en salme 

eller et ikon kan brukes hjemme, på fritidsaktiviteten eller på skolen. Øvelsen handler ikke om å 

forplikte seg til å bruke redskapene, men om å tenke rundt hvordan de er aktuelle på de ulike 

stedene. Det handler om å se etter tolkningsmuligheter. 

ØVELSE I ROMMET 
Plasser noen konkrete gjenstander rundt i rommet. Under hver gjenstand legger du et A3-ark som 

er delt i tre deler. På delene skriver du som overskrift henholdsvis «skole», «fritid» og «familie». 

Redskaper 

1. Kors 

2. Kors til å ha rundt halsen 

3. Salmebok (introdusert gjennom gudstjenester og «Min salme») 

4. Bibel 

5. Fastebøsse (hvis dere har deltatt i fasteaksjonen) 

6. Ikon (f.eks. ikonet «Jesus som venn», hvis dere har brukt innledningen til «Vennskap») 

7. Stearinlys (introdusert i gudstjenesten) 
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8. Liten modell av kirke 

9. Utskrift av de ti bud 

10. Kristuskrans (hvis dere har vært innom den i andre samlinger) 

Vurder også om du skal ha med noen av følgende redskapene, selv om de er mer krevende å knytte 

til andre arenaer enn gudstjenesten: 

11. Velsignelsen (introdusert gjennom gudstjenester) 

12. Kyrie (egen samling og i gudstjenesten) 

13. Gloria (egen samling og i gudstjenesten) 

14. Bønnekrukke (hvis det er brukt i gudstjenester) 

15. Nattverdskalk (introdusert gjennom gudstjenester) 

AVSLUTTENDE SPØRSMÅL 

 Hva kan denne øvelsen si oss om meningen med livet?  

AVSLUTNING 
Etter lokal utforming. 

 

 

 


