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Alphakurs
Alphakurs er et opplegg for dem som vil lære mer om den 
kristne tro i en sosial og trygg ramme.

Opplegget er slik:

Alle kveldene begynner med et måltid. Man spiser sammen 
for å bli kjent og dele erfaringer.

Alphaundervisningen følger et eget opplegg med forskjellige 
tematiske introduksjoner om kristen tro. Er man uenig i 
prioriteringen eller innholdet i noen av temapresentasjonene, 
kan man velge ut noen og legge til andre som man lager selv. 

Etter undervisningen er det et kvarters pause med en kopp 
kaffe/te. Deretter samles man gjerne i smågrupper. Her får 
man mulighet til å stille spørsmål, undre seg og dele erfaringer. 

Samtalen i gruppene avsluttes til avtalt tid, og noen kurs har 
en felles liturgisk avslutning. 

Alphakurs er et lavterskeltilbud til mennesker som ønsker å 
lære mer om den kristne tro og Gud, eller til mennesker som 
bare søker et nytt miljø eller nye samtalepartnere.

Flere opplysninger finnes på: www.alpha-kurs.no. 

Tro i mødet
I 2010 utga senteret «Folkekirke og Religionsmøde» i Den 
danske folkekirke et folkekirkelig dåpsundervisningsmateriale. 
Materialet heter «Tro i mødet – indføring i kristentro i et 
religiøst mangfoldigt samfund» og er gitt ut på Unitas Forlag. 
Materialet retter seg mot voksne og myndige mennesker 
som kommer fra en muslimsk eller nyåndelig bakgrunn, 
dvs. mot mennesker som på forhånd har en tro – en tro 
som de enten har forlatt, er på vei til å forlate eller som de 
kanskje nysgjerrig ønsker å utdype ved å søke svar (også) i 
kristendom og kirke.

Tro i mødet består av en veilederbok og to ulike hefteserier 
som kan brukes i et undervisningsopplegg: Heftene 
«Kristusvejen» og «Kristen spiritualitet» henvender seg 
til mennesker med henholdsvis muslimsk og nyåndelig 
trosbagasje. Mens møtet med mennesker med muslimsk 
bakgrunn foregår på et mer dogmatisk nivå, foregår møtene 
med den andre målgruppen på det erfaringsnære plan. 

Hefteserienes forskjellighet bekrefter at det i 
religionspedagogikken er viktig å ta høyde for møtets 
gjensidighet og det å ta det enkelte menneskets 
forutsetninger og historie på alvor. På hver sine måter bidrar 
de to møtene til å kaste lys over og utdype også vår egen 
forståelse av den kristne tro. For ingen er en øde øy. Vi blir 
også selv påvirket av de møter vi inngår i. Tro i mødet er en 
dialogisk voksenkatekisme: et samtaleopplegg som gir alle 
parter anledning til å lytte og snakke. Det legges til rette for 

et møte hvor voksne, myndige og søkende mennesker kan 
føle seg respektert og ivaretatt, og samtidig få erfare et sterkt 
sentrum i Kristus. 

Tro i mødet er foreløpig ikke oversatt til norsk. Det kan kjøpes 
fra Unitas forlag og i diverse nettbokhandlere, f.eks.: www.
unitasforlag.dk

Møte med mysteriet
Dette er tittelen på en bok som har undertittelen: «Unge 
kristne i dialog om tro og gudserfaring». 

Det er en dialogbok vel så mye som en studiebok. En gruppe 
unge mennesker har gjennom lang tid kommet sammen for 
å dele sine troserfaringer. De kommer fra forskjellige kristne 
kirkesamfunn. Det er altså en økumenisk dialog de har ført 
med sikte på å lære mer om hverandres tro, tradisjoner og 
måter å feire gudstjeneste på.

Boken er utgitt på Verbum forlag (2003) i samarbeid med 
Norges kristne råd og Frikirkelig Studieforbund, og inngår 
i Norges kristne råds skriftserie. Prosjektansvarlig: Lars-Erik 
Nordby. Redaktør: Hilde Dagfinrud Valen.

Møte med mysteriet er velegnet som studiebok både for 
ungdom og voksne, og den kan tjene som ressursbok i 
konfesjonskunnskap for studenter og lærere. For kristne 
fra andre land kan den også tjene som innføring i norsk 
økumenikk.

Boken kan bestilles hos Verbum forlag: verbumforlag@
verbumforlag.no

INN i Guds familie
I 2006 vedtok Kirkemøtet for Den norske kirke at det skulle 
lages trosopplæringsmateriale for voksne innvandrere ”slik 
at menighetene har et tilbud til innvandrere som ønsker 
å bli døpt eller bli bedre kjent med vår kirkes tro”. Heftet 
INN i Guds familie er et svar på Kirkemøtets ønske, og er et 
undervisningsopplegg som tar opp viktige spørsmål i den 
kristne tro i en enkel språkdrakt. Heftet presenterer tradisjonell 
luthersk teologi, og er laget som et samtaleopplegg som kan 
brukes i undervisning eller i grupper. 

Heftet er skrevet av Geir Sakseid som har vært NMS-misjonær 
i Egypt og prest for den internasjonale menigheten i Bergen. 
Heftet er utgitt av IKO-forlaget og kan bestilles på: www.iko.no

Radikale kristne
Det Norske Baptistsamfunn har utgitt en bok kalt Radikale 
kristne som kan brukes som studiehefte i grupper 
eller individuelt. Boka handler om nytestamentlig 
menighetsliv og tar opp tema som dåp, nattverd, 
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gudstjenestefeiring, fellesskap, tjeneste og misjon. Den er 
i utgangspunktet skrevet for voksne og kan blant annet 
være nyttig for ledere som ønsker å sette seg inn i baptistisk 
tenkning rundt menighetsliv. Boka er skrevet av den engelske 
baptistpastoren Paul Beasley-Murray og kan kjøpes ved 
henvendelse til Det Norske Baptistsamfunn. www.baptist.no

Levende Tro
«Levende Tro» er et rammeverktøy som tar i bruk en 
helhetlig tenkning rundt barne/ungdoms/familiearbeid 
i en menighet. Fokuset ligger på hjemmets betydning 
og er relevant både for tradisjonelle norske menigheter 
og for migrantmenigheter. Konseptet er utviklet av 
Misjonsforbundet. Det ligger en rekke uavhengige ressurser 
i «Levende Tro», men det anbefales brukt sammen med 
veiledning. Dette fås ved henvendelse til Misjonsforbundet, 
www.misjonsforbundet.no

Tentro
«Tentro» er et undervisningsopplegg for tenåringer i 9 
klasse som er tilknyttet frikirkelige menigheter. Materiellet 
er utarbeidet av Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg, 
Norske baptisters barne- og ungdomsforbund, 
Misjonsforbundet Ung og De frie evangeliske forsamlingers 
barne- og ungdomsråd. Materiellet tar for seg en 
mengde grunnleggende tema i troslivet, deriblant dåp. 
Dåpsundervisningen henviser til en rekke bibeltekster 
og hvordan disse blir forstått, det har illustrasjoner og en 
videolenke til et intervju om dåp. www.tentro.no

Det store gjestebudet
- jeg var fremmed, og dere tok imot meg

”Det store gjestebudet” er et trosopplæringsprosjekt 
beregnet på ungdommer og konfirmantundervisning 
utarbeidet av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i samarbeid 
med St. Johannes og Varden menigheter i Stavanger. KIA 
ønsker ved dette prosjektet å hjelpe menigheter til å bli 
bedre på integrering og bevisstgjøre ungdom på vårt ansvar 
i møte med de fremmede blant oss.

Tema:

•	 fordommer og rasisme

•	å føle seg fremmed

•	 innvandrer i Norge – hvordan er det?

•	bakgrunn for flukt og flytting

•	tverrkulturell forståelse og dialog

•	hva sier Bibelen?

•	hva gjør kirken?

•	hva ville Jesus ha gjort?

Metoder:

•	powerpoint

•	filmklipp

•	gruppearbeid

•	konkurranser

•	diskusjon

•	drama

•	gjestebud

En kan velge mellom de ulike elementene, slik at en 
kan skreddersy undervisningen til den enkelte gruppe. 
Undervisningen peker fram mot det store internasjonale 
gjestebudet som menigheten skal arrangere sammen med 
ungdommene. Gjestebudet skal feire mangfoldet i vårt 
fargerike samfunn.

For mer informasjon se www.kianorge.no. 

Hva tror de kristne på?
Studieopplegg med spørsmål til samtale.

Dette heftet er ment som en praktisk hjelp til personer som 
vil ha en enkel opplæring i den kristne tro. Det kan leses 
alene eller brukes i opplæringssituasjon. 

Heftet er utgitt av Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) i 
samarbeid med Bjørg Sand, Trondheim. 

For mer informasjon se www.kianorge.no. 

Se verdene – se livet
Fem filmer om flyktninger

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) har produsert fem 
filmer hvor flyktninger  forteller sin personlige historie. 
Trosopplæringsmidler har bidratt med midler til prosjektet. 
Det er sterke historier. Dette er viktige filmer både for 
ungdommer og voksne.

Filmene gir et unikt innblikk i flyktningers situasjon. 
Motivasjonen til de fem modige flyktningene, var å åpne 
øynene for norske ungdommer, slik at de 

•	skal se at livet er annerledes andre steder

•	skal få empati for flyktninger og engasjere seg for deres sak

•	skal begynne å be til Jesus og tro på Ham som svarer på 
flyktningers bønner

For mer informasjon se www.kianorge.no

Tro mellom venner 
Dette er et nytt prosjekt i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid 
(KIA) fra høsten 2011. Det har to siktemål:

1. Å motivere og hjelpe kristne til å komme muslimer i 
sine nærmiljøer i møte som medmennesker de bygger 
vennskap med. 

•	 Gjennom snart fire tiår har KIA framholdt at kristne skal 
ta vel imot og inkludere flyktninger og innvandrere. 
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De er vår neste og er blitt medborgere som vi 
skal vise kjærlighet og bygge gode relasjoner til. 
Fremdeles er det likevel et fåtall som har venner blant 
innflyttere med annen tro og kultur, særlig gjelder det 
muslimer, vår tids hoggestabbe i innvandrings- og 
integreringsdebatter.

•	 Prosjektet underviser gjennom materiell og 
kurs hvordan vi kan gjøre noe med fordommer, 
fremmedfrykt og aversjon overfor muslimer og komme 
gjennom barrierer mellom oss som er bygget opp 
gjennom århundrer. Det utfordrer den enkelte til å 
gå bort fra konfronterende holdninger trosmessig 
og kulturelt og vende seg fra en kulturell og åndelig 
arroganse. Som kristne tror vi at vi er i behov av 
Guds rause nåde og velvilje. Vi kan møte andre, også 
muslimer, med den samme holdningen med hensyn til 
det vi er uenige i og kanskje provoseres av.

2. Å gi kristne kunnskap og innsikt om islamsk tro og kultur, 
sett i relasjon til kristen tro.  

•	 Både kristne og muslimer tror misjon er viktig, og vi 
trenger å lære hvordan vi kan samtale om ulik tro på 
en respektfull måte i et vennskap. Gjennom prosjektet 
vil kristne også lære hvordan de kan forklare evangeliet 
for sine venner på en måte som forstås i en muslimsk 
setting. Når det er snakk om ekte vennskap kan kristne 
og muslimer som er tydelige på sin tro leve i gode og 
varige vennskap.

•	 Noen muslimer konverterer til kristen tro etter at de 
kommer til Norge. Det er et voksende behov i kirken å 
få kunnskap om hvordan de kan få et godt møte med 
menigheten og få vokse inn i fellesskapet. Prosjektet gir 
også noe veiledning relatert til slike konverteringer.

•	 Materiellet i prosjektet er hovedsakelig studieheftet 
Tro mellom venner, en bearbeidet oversettelse ved 
Nina Dalseth av briten Steve Bells hefte Friendship 
first. Bell er leder for organisasjonen Interserves 
avdeling i England og Wales, har jobbet internasjonalt 
med muslimer innenfor misjon i 36 år, er lærer, 
missiolog mm. Han har selv beveget seg fra å være 
en konfronterende evangelist som ifølge ham selv 
demoniserte islam, til å påpeke og undervise om at 
muslimene er medmennesker og potensielle venner, 
og at det er ekte vennskap fra vår side som gir oss 
“mandat” til å dele det vi tror på. Bell startet stiftelsen 
Friendship first i 2003, som har holdt en rekke kurs i 
England om møtet kristendom-islam. 

Studieheftet Tro mellom venner planlegges utgitt høsten 
2012, og kursarbeidet i Tro mellom venner skal etter planen 
starte før sommeren 2012.  
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