Leg med tro
- Inspiration til debatter
Hvornår havde I i menighedsrådet, på ledermødet eller personalemødet sidst
tro på dagsordenen? Altså ikke rammerne for andres tro, men jeres egen tro?
Hvornår satte I sidst ord på, hvad I tror, hvad det betyder i hverdagen, og
hvorfra I får input og næring til jeres tro?
Mange steder er det overladt til præster alene at tale om tro. Men hvis den
kristne tro skal være et relevant bud på tro og livsfortolkning for
nutidsmennesker, er der brug for, at vi alle vil og tør indgå i samtale med
hinanden om tro.
Debatterne her er en opfordring til at lege med tro for at skabe et rum og et
sprog, hvor alle kan være med til at tale om tro.
I dette materiale kan I finde inspiration til følgende debatter:
•
•
•
•

Hvem eller hvad har givet næring til din tro? (30 min)
Hvor får du næring til din tro i det daglige? (30 min)
Danskernes tro? (30 min)
Leg med tro (2-3 timer)

Du kan møde og få input fra:
•

•
•

•

Anders Laugesen, journalist og radiovært på DR Tro, har i mange år
arbejdet med tro og religion i forskellige sammenhænge, medlem af
folkekirken.
Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen, FDFer, præst og
medlem af folkekirken.
Elise Engrob, kommer fra kristen familie, men fravalgte troen i
gymnasiet, tænker meget over livets mysterium, bestyrelsesmedlem i
IKON, læser religionsvidenskab og mellemøststudier.
Halfdan Muurholm, programmedarbejder på DR Tro, opvokset i
Christiansfeld som nabo til Brødremenigheden, gik i søndagsskole, men
opdagede senere, at buddhismen gav mere mening for ham. Er i dag
ikke længere medlem af folkekirken.

Ønsker I at arbejde mere med udviklingen af jeres kirke, er I velkomne til at
kontakte Kirkefondet.
Hos Kirkefondet kan I finde yderligere inspiration ved at købe bogen ”Jeg er
troende, men ikke religiøs”, der indeholder 21 metoder til samtale om tro og
liv.
Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Der er også mulighed for at blive en del af projektet ”Lokal kirkeudvikling”. I
kan læse mere om projektet på www.kirkefondet.dk eller
www.debatderbatter.dk, hvor I også kan prøve kræfter med en lytterunde fra
”Lokal Kirkeudvikling”, hvor I bliver klogere på, hvad folk i sognet egentlig har
af ønsker og behov.
God debat!

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Hvem eller hvad har påvirket din tro? (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvad eller hvem, der
egentlig har betydet noget for din tro. Samtidig er den med til at skabe et
sprog og et rum, hvor man kan diskutere tro.
Start med at se videoklippet ”Leg med tro”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-tro), der giver
en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Kom med eksempler på, hvem eller hvad, der har påvirket din tro.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se et eller flere af videoklippene under ”Min tro”.
Snak om, hvordan I som enkeltpersoner og eventuelt kirke eller organisation
påvirker andres tro.
Hvilken rolle har troen i forhold til det almindelige menneskeliv, og vores fælles
udfordringer som samfund i dag?
Se videoklippet ”Prøv alt og hold fast i det gode” (under menupunktet ”Kirken
om 10 år) for yderligere input til debatten.

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Hvor får du næring til din tro i det daglige? (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvor vi får vores trosinput fra. Hvor henter vi næring og inspiration til vores tro, som vi kan bruge i
hverdagen og livet som sådan? Debatten kan bruges til at skabet et rum og
sprog for at tale om tro, og til at overveje, om vi som kirke, organisation eller
lignende kan tilbyde de input, folk i området har brug for.
Start med at se videoklippet ”Leg med tro”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-tro), der giver
en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Kom med eksempler på, hvor du får næring til din tro fra.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se et eller flere af videoklippene under ”Næring til tro”.
Snak om jeres input. Hvad fortæller jeres svar om, hvor og hvordan vi finder
input til vores tro? Er der noget kendetegnende ved det, der har givet jer input
til troen?
Hvad skal der til for, at kirken i højere grad kan være et sted, der giver input
til vores tro?

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Danskernes tro (30 min)
Formål: Debatten sætter tankerne i gang i forhold til, hvordan danskerne
egentlig har det med tro, religion og kirke.
Debatten er tænkt som et kort indslag i forbindelse med menighedsrådet, på
ledermødet, personalemødet eller lignende, og kan senere med fordel
efterfølges af et konkret visionsarbejde, hvor man går mere i dybden.
Start med at se videoklippet ”Leg med tro”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-tro), der giver
en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Se videoklippet under ”Danskernes tro”.
Diskuter videoklippet. Hvad betyder det for jeres arbejde, at danskerne
betegner sig selv som troende, men ikke religiøse? Hvad giver det af fordele
og ulemper?
Tag fat i nogle af spørgsmålene fra oplægget:
- Hvad er det ved traditionerne, der trækker i folk?
- Hvad betyder det for folkekirken, hvis danskernes tro er som skitseret i
oplægget?
- Og hvad skal folkekirken gøre ved det?
Hos Kirkefondet kan I finde yderligere viden om danskernes tro samt hente
inspiration ved at købe bogen ”Jeg er troende, men ikke religiøs”, der
indeholder 21 metoder til samtale om tro og liv.

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Leg med tro (2-3 timer)
Formål: Debatten er tænkt til en visionsdag, temadag, kirkehøjskole eller
lignende, hvor I sammen skaber et sprog og rum for at tale om tro.
Start med at se videoklippet ”Leg med tro”
(http://www.debatderbatter.dk/debatter/kirke-og-tro/leg-med-tro), der giver
en introduktion til, hvorfor debatten er vigtig, og sætter en ramme for
diskussionen.
Se videoklippet: Har troen med hjemmefra (Under menupunktet ”Min tro”)
- Diskuter, hvilke rammer I giver hos jer for trospraksis og samtale om tro.
Se videoklippet: Man fødes ikke som kristen eller Fandt inspiration hos
tibetansk lama (Under menupunktet ”Min tro”)
- Hvilke mennesker har du mødt, der gav sig tid til og turde tale om tro med
dig? Og hvad betyder det for den tro, du har i dag?
Se videoklippet: Tanker om livets mysterium (Under menupunktet ”Min tro”)
- Hvad får dig til at tænke over livet?
Er der andre ting: oplevelser, begivenheder, steder, mennesker eller andet,
der har haft betydning for din tro?
Er der også noget, du har taget afstand fra?
PAUSE
Se videoklippet: Meditation og litteratur (under menupunktet ”Næring til tro”)
Kom med eksempler på, hvor du får næring til din tro fra.
Start med 3 minutters tænkepause, så alle har mulighed for lige at overveje
spørgsmålet selv først, og eventuelt skrive lidt stikord ned. Tag derefter en
runde, så alle har mulighed for at komme med deres bud.
Se videoklippet: Troens glimt i hverdagen (under menupunktet ”Næring til
tro”)
- Hvordan tilbyder I forskellige målgrupper i området næring til deres tro? Ved
I, hvad folk i området faktisk efterspørger, og hvad gør I for at finde ud af det,
og for at leve op til behovene?
Se videoklippet: Mødet med andre mennesker (under menupunktet ”Næring til
tro”)
Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

Jens Maibom Pedersen mødte en lille pige, der helt naturligt fortolkede det at
være kristen ind i sin egen hverdag. Har du oplevet små ting i hverdagen, der
gav næring til din tro?
Se øvrige videoklip under ”Næring til tro”, hvis I ønsker flere input.
PAUSE
Se videoklippet: Danskernes tro.
Diskuter videoklippet. Hvad betyder det for jeres arbejde, at danskerne
betegner sig selv som troende, men ikke religiøse? Hvad giver det af fordele
og ulemper?
Tag fat i nogle af spørgsmålene fra oplægget:
- Hvad er det ved traditionerne, der trækker i folk?
- Hvad betyder det for folkekirken, hvis danskernes tro er som skitseret i
oplægget?
- Og hvad skal folkekirken gøre ved det?
Hos Kirkefondet kan I finde yderligere viden om danskernes tro samt hente
inspiration ved at købe bogen ”Jeg er troende, men ikke religiøs”, der
indeholder 21 metoder til samtale om tro og liv.

Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag.
Debatten ”Leg med kirke og tro” er blevet til i samarbejde med Kirkefondet.

	
  

