KURS I TROSSPRÅK
24.-26.mars 2023 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor
Holmenkollen i Oslo
Dette kurset er for deg som ønsker å lære om hvordan vi mennesker erfarer Gud
forskjellig, og oppdage eget, andres og menighetens trosspråk.
LÆRINGSMÅL:
Deltakerne skal få
•
Oppdage og få økt bevissthet på eget trosspråk, og få større frimodighet til å ta det i bruk.
•
Oppdage bredden i trosuttrykk i det fellesskapet en er en del av.
•
Lære mer om trosspråk en har mindre erfaring med.
•
Bli bedre rustet til å lede en bibel-/studiegruppe eller andre læringsfellesskap gjennom en
trosspråkreise.

KURSOMTALE:
Dette kurset er for deg som ønsker å lære om hvordan vi mennesker erfarer Gud forskjellig, og
oppdage eget, andres og menighetens trosspråk. Når erfarer du at Gud er nærmest? Hvilke trosspråk
er mest naturlig for deg å bruke? Hva med vennene dine eller andre i sammenhengen din? I tillegg til
å bli bedre kjent med deg selv, vil du i kurset få bedre kjennskap til trosspråk som er mer fremmede for
deg, men som andre har som sine primære trosspråk. Du vil også lære hvordan du kan lede gruppen
din gjennom en trosspråkreise. Kurset vil inneholde undervisning, kurshefte, en trosspråktest og
samtaler i smågrupper som hjelper oss alle til bedre å forstå, oppdage og frigjøre de trosspråk Gud
har lagt ned i den enkelte av oss.

KURSHOLDERE:
Kjetil Sigerseth (Molde) er pedagog og nasjonal leder i Naturlig
menighetsutvikling. Han har undervist og lagt til rette for flere ulike trosspråkkurs
og har erfart hvor viktig trosspråkene kan være i vekst- og utviklingsprosesser.
Kjetil er forfatter av boken Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk.

Stine Karin Sæle (Nordhordland) har ledet kurs og vært interessert i temaet over
flere år. Hun har erfaring fra arbeidet med trosspråk blant annet i fra F2 i Oslo,
Meland og Knarvik menigheter (Den norske kirke), KRIK og Disippel Bergen
(UIO). Stine Karin har også vært med å utvikle og gjennomføre webinar og ekurs om trosspråk.

Torbjørn Sæle (Nordhordland) er teolog og sokneprest i Masfjorden. Han har
lenge gledet seg over å kunne formidle om trosspråk de ulike stedene han har
hatt tjeneste som prest. Han har også vært med å lede e-kurs om trosspråk.
Torbjørn har sett hvordan kjennskap til trosspråk kan sette mennesker fri og
hvordan trosspråkene bringer en helt ny dimensjon inn i
gudstjenesteplanleggingen.

PROGRAM
Fredag 24.mars
15.30 Registreringen åpner
16.00 Servering av rundstykker e.l.
16.45 Åpning av kurset
Åpningsord, lovsang og bønn
17.00 Etablering av smågruppene
Introduksjon om trosspråkene og trosspråktesten
19.00 Pause
19.30 Middag med litt underholdning

Lørdag 25.mars
09.00 Lovsang og ord for dagen
09.20 Temaer med undervisning, spørsmålsrunde og refleksjon:
(refleksjon i plenum, grupper eller enkeltvis)
Bli bevisst trosspråket ditt!
Våre trosspråk I og II
Demo. Eksempel på trosspråksamtale
10:45 Pause
11:15 Vi forsetter med undervisning og refleksjon om disse temaene:
Våre trosspråk III
Særpreg og likheter mellom ulike språk
Fortelling/eksempel. En historie fra virkeligheten
Trosspråkene i fellesskapet (synlige og mindre synlige språk)

12.30 Lunsj
14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner
v/Hege Irene Fossum
15.00 Kurset fortsetter med trosspråksamtaler i smågruppene
18.00 Fritid
19.30 Middag og sosialt samvær

Søndag 26.mars
09.00 Felles andakt med alle kursene
09.45 Temaer med undervisning og refleksjon (i smågruppene):
Å elske dypere – om å utvikle og utfordre sitt eget trosspråk
Trosspråk i gudstjenesten
Hva tar vi med oss hjem?
12.45 Avslutning og oppsummering
13.00 Lunsj

