
 

 

 

 

 

 

 

  Misjonskirken Stavanger 
11 - 12. februar 2022 
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- hva er mitt, ditt og menighetens trosspråk?

Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, 
har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en 
åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. 

Men la alt tjene til å bygge opp. 

1 Kor 14,26 



Hva er trosspråk? 
Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best 
kontakt med Gud: Er det når du er ute i naturen 
eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser 
Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre 
eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller 
når du tar imot nattverden eller….? 

Trosspråk er det ”språket” du bruker når du erfarer 
at Gud er nærmest. Det er ni trosspråk: sensorisk, rasjonelt, læremotivert, 
bibelmotivert, delende, asketisk, entusiastisk, mystisk og symbolsk. 

Trosspråk handler om hvordan du lettest erfarer Gud. 

Gud kommuniserer på alle trosspråk, men jeg lytter og snakker lettest på ett  eller 
to av disse språkene. Når jeg bruker det, opplever jeg at Gud er nærmest. 

Kristne har ulike trosspråk. Når menigheten feirer gudstjeneste, møtes kristne med 
ulike trosspråk. I hvilken grad kommer de ulike trosspråkene til uttrykk i 
gudstjenesten?  

Målsetting 

Kurset har seks mål: 
1. å gjøre deltakerne kjent med alle trosspråkene.
2. å la deltakerne identifisere sine trosspråk og slik styrke sin egen identitet,
individualitet og gudserfaring.
3. å la deltakerne presentere sine trosspråk for hverandre i smågrupper.
4. å lære om trosspråk i gudstjenesten.
5. å motivere deltakerne til å bli kjent med andre trosspråk og på den måten
utvide egen gudserfaring.
6. å gjennomføre og eventuelt lede trosspråksamtaler i menighetens grupper for å
styrke menighetens identitet, samhørighet og enhet i mangfold.

Metoder         
Målene gjennomføres gjennom foredrag, fortellinger, undervisningssamtale, 
spørsmål og svar, individuell trosspråkstest og mye gruppearbeid. 

Kurset forutsetter at hver deltaker kommer til kurset med en gjennomført 
trosspråkstest og med heftet Engasjert trosliv. Begge fås fra NaMu Norge. 



Trosspråk i gudstjenesten 
«Når dere kommer sammen …» 

I gudstjenesten møtes troende med ulike trosspråk. Det 
kan være slik: 

Mens én fryder seg over at prekenen endelig har 
begynt, er det andre som føler at Åndens salvelse Guds 
nærvær styrkes gjennom de ferdigformulerte bønnene 
som setter ord på det de ikke klarer å formulere, mens 
andre synes skrevne bønner er skrekkelig kunstig. Noen 
fryder seg over pastorens budskap om trosforsvar, mens 
andre detter av lasset. Noen gleder seg over å høre alt kunngjøringene forteller om 
livet som pulserer i menigheten, mens andre ønsker seg mer fred og ro og mindre 
”stæsj”. Når lysene tennes i  lysgloben, opplever noen at Gud er helt nær. Noen 
lurer på hvorfor de er på gudstjenesten. De lengter veldig etter å spenne på seg 
skiene og oppleve Gud til fjells. Noen er frustrerte og oppgitt over hvor   
meningsløst og trist det er at Guds folk sitter her i stedet for å være ute og vitne om 
Jesus.  

Kursholdere: Sten Sørensen og Ommund Rolfsen 

Sten Sørensen bor i Lyngdal og er pastor i Stavanger Misjonskirke. 
Sten er svært engasjert i politikk og i misjon. Han har vært 
styreleder for Troens Bevis og for DAWN (Sendt). Han har bidratt 
til et tjuetalls bøker, blant flere bøker om menighetsplanting og 
menighetsutvikling sammen med Ommund. Sten er utdannet ved 
Baptistenes Teologiske Seminar og har vært pastor i ulike 
menigheter og kirkesamfunn. 

Ommund Rolfsen bor på Evenskjer ved Harstad. Han kom til 
kristen tro gjennom ungdomsarbeidet til Metodistkirken i Sauda. Da 
fikk han og en kjærlighet til kirken i alle hennes uttrykk. I 2013 fikk 
Ommund sammen med kona Anne Karin økumenikkprisen av 
Norges Kristne Råd for å ha ledet Naturlig Menighetsutvikling 
(NaMu) siden starten i 1998. Som pensjonist besøker, underviser og 
veileder han forskjellige menigheter i menighetsplanting og 
menighetsutvikling. Han har en magistergrad i sosiologi. 

Dette sier biskopen i Stavanger om kursboken: 
«Heftet om trosspråk er enkelt og forbilledlig som undervisning og til 
inspirasjon både for den enkelte og for fellesskapet. Jeg har hatt nytte og 
glede av denne måten å framstille mangfold og enhet på.» Biskop Anne Lise 
Ådnøy (Stavanger)



Programmet
Fredag kveld 11. februar

Kurset denne kvelden omfatter mål 1, 2 og litt 3 

• 1900-1915   –Velkomst, bibellesning og bønn, eventuelt sang.
• 1915-2000 – Undervisning: Troens 3 farger. Hva er trosspråk?
•  Undervisning: Troens mange språk: Om eget og om andres 
•   trosspråk. 
• 2000-2040 –Trosspråksamtale med NN som eksempel.
• 2040-2115   – Matpause
• 2115-2155     –Smågrupper etter menighetstilhørighet. Første
•    trosspråksamtale 
• 2200 – Avslutning med velsignelsen

Lørdag 12. februar: 

Kurset denne dagen omfatter mål 3, 4, 5 og 6 

• 1100-1115 –  Bibellesning og bønn, eventuelt sang
• 1115-1245 –  Smågrupper etter menighetstilhørighet.
• Trosspråksamtale to og tre
• 1245-1330 – Matpause
• 1330-1400 – Undervisning: Trosspråk i gudstjenesten
• 1400-1445 – Smågrupper etter menighetstilhørighet. Trosspråksamtale fire
• 1445-1500 – Undervisning: Trosspråk og utvidet gudserfaring.
• 1500 – Avslutning med velsignelsen

Deltakerne og de deltakende menighetene kan velge å delta bare fredag eller 
både fredag og lørdag. 

Påmelding og betingelser 
Tidspunkt: 11.- 12. februar 2022 (påmelding innen 2. februar) 

Kurssted: Misjonskirken Stavanger, Forusbeen 35, 4034 Stavanger ( Forus). 

Påmelding: Send e-post til sandnes@metodistkirken.no innen 2. februar. 

Lokal kontaktperson er Hilde Hannestad Tveter tlf. 930 45 269. 

Pris: 600,- kroner pr. deltaker. (faktura sendes ut ved påmelding). 

Kurskontingenten inkluderer trosspråkstesten, kurskompendium og enkel servering. 

NaMu Norge - Kontakt oss Tlf. 924 47 755 Kviltorpvegen 16, 6419  MOLDE 
post@namunorge.no    www.namunorge.no 
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