
Nærmere om de seks kurskveldene 
1. kurskveld (8. mars kl. 20) – Hva menes med trosspråk? 

Kl. 20.00: Innledning, Bibel, bønn og velkomst, presentasjon (Kjetil) 
Kl. 20.10: Undervisning – Introduksjon til trosspråkene (side 1-19, Ommund) 

Kl. 20.25: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 

Kl. 20.35: Undervisning/instruksjon – Trosspråktesten, adgangstegn og testplattformen (Kjetil) 

Kl. 20.40: Gruppesamtale – Forventninger  
(gruppen bestemmer hvem i gruppen som har samtale(r) neste gang) 

Kl. 20.50 Trosspråksamtalen – Demosamtale (samtale med Stine Karin – Kjetil) 

Kl. 21.20: Slutt (Kjetil henger igjen litt på slutten for ev. spørsmål) 

 
2. kurskveld (15. mars kl. 20) – Våre trosspråk og troshistorier (1-3) 

Kl. 20.00: Innledning, Bibel, bønn og velkomst (Stine Karin/Torbjørn) 

Kl. 20.05: Undervisning – 3 trosspråk (side 23-31, Kjetil) 

Kl. 20.15: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 
Kl. 20.35: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene) 

Kl. 20.45: Avslutning og oppsummering av fellesøkten (Kjetil/Ommund) 

Kl. 20.50: Første trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 1) 

Kl. 21.20: Andre trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 2) 
Kl. 21.50: Slutt (om det gjennomføres bare en samtale kan gruppen avslutte kl. 21.20) 

 

3. kurskveld (22. mars kl. 20) – Våre trosspråk og troshistorier (4-6) 

Kl. 20.00: Bibel, bønn og velkomst (Helen) 

Kl. 20.05: Undervisning – 3 trosspråk (side 32-40, Ommund) 
Kl. 20.15: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 

Kl. 20.35: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene) 

Kl. 20.45: Avslutning og oppsummering av fellesøkten (Ommund/Kjetil) 

Kl. 20.50: Tredje trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 3) 
Kl. 21.20: Fjerde trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 4) 

Kl. 21.50: Slutt (om det gjennomføres bare en samtale kan gruppen avslutte kl. 21.20) 

 

 
 

 

 

 
 

 



4. kurskveld (12. april kl. 20) – Våre trosspråk og troshistorier (7-9) 

Kl. 20.00: Bibel, bønn og velkomst (Torbjørn/Stine Karin) 

Kl. 20.05: Undervisning – 3 trosspråk (side 41-49, Ommund) 

Kl. 20.15: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 
Kl. 20.35: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene, Ommund) 

Kl. 20.45: Avslutning og oppsummering av fellesøkten (Ommund/Kjetil) 

Kl. 20.50: Femte trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 5) 

Kl. 21.20: Sjette trosspråksamtale (troshistorie og trosspråktesten for gruppemedlem 6) 
Kl. 21.50: Slutt (om det gjennomføres bare en samtale kan gruppen avslutte kl. 21.20) 

 

5. kurskveld (19. april kl. 20) – Trosspråkene i fellesskapet vårt 

Kl. 20.00: Bibel, bønn og velkomst (Idar) 
Kl. 20.05: Undervisning – Særpreg og likheter mellom ulike språk (side 20-22 + 50-51 Kjetil) 

Kl. 20.10: Samtale/spørsmål i plenum 

Kl. 20.25: Undervisning – Trosspråk i gudstjenesten (side 52-56, Torbjørn/Kjetil) 

Kl. 20.35: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 

Kl. 21.05: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene, Kjetil) 
Kl. 21.15: Avslutning og oppsummering av fellesøkten (Kjetil) 

Kl. 21.20: Slutt 

 

6. kurskveld (26. april kl. 20) – Et radikalt og balansert trosliv 
Kl. 20.00: Bibel, bønn og velkomst (Ommund) 

Kl. 20.05: Undervisning – Å elske dypere (side 57-63, Kjetil, Stine Karin har eksempel) 

Kl. 20.15: Gruppesamtale om dagens undervisning (kan tas i plenum om vi er under 12) 

Kl. 20.30: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene, Kjetil) 
Kl. 20.40: Undervisning – Å legge til rette for prosess i egen sammenheng (Ommund) 

Kl. 20.50: Gruppesamtale om videre prosess i egen sammenheng 

Kl. 21.05: Samtale/spørsmål i plenum (tilbakemelding fra gruppene, Ommund) 

Kl. 21.10: Avslutning, oppsummering og evaluering (Kjetil) 
Kl. 21.20: Slutt 

 

 

 
 
 


