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BAGGRUND
Samtaler om tro og kristendom er 
væsentlige for menighedsrådsmed-
lemmer, fordi de giver sprog og fær-
digheder til at tale indholdsmæssigt 
om tro og kristendom ligeværdigt 
med præsten og andre fagpersoner - 
med menigheden og andre. De er 
ligeså vigtige som de administrative 
gøremål. Samtaler holder 
kristendommen i live og bidrager til 
kirkens liv og vækst.

Når vi samtaler om tro og kristen-
dom sker det bedst, hvis vi mø-
der hinanden med nysgerrighed, in-
teresse og lydhørhed. Det betyder 
ikke at samtalen er nem. Tværti-
mod. I vil opleve, at der er mange 
ting, der kan stå i vejen for samta-
len. Nogle er måske blufærdige el-
ler føler, at ord ikke rækker til at tale 
om så komplekst et emne. Der er 
måske også nogle, som er bekymre-
de for ikke at være fagligt gode nok 
til at være med i samtalen – og hel-
lere vil overlade samtalen til præs–
ten eller andre fagpersoner. Andre 
er måske mere bange for at stø-de 
dem, man taler med. Det kan være 
dybt personligt at tale om tro – og 
derfor kan det også være rigtig svært 
- men ikke desto mindre er det 
vigtigt.

FORMÅL
Kursets formål er, at du som menig-
hedsrådsmedlem får viden, værktø-
jer og støtte til at skabe en samtale, 
hvor man ikke skal overbevise hin-
anden, nå en fælles konklusion eller 
forsvare sine synspunkter. 

Ved at gøre hinanden rutinerede i at 
tale om tro og kristendom kan det 

blive nemmere at varetage de kir-
kelige anliggender og gøre det ty-
deligere, hvad kirken er for et sted. 
Det vil også give menigheden vær-
di at møde et menighedsråd, der kan 
samtale om tro på en meningsfuld 
måde.
Sammen kan man gøre hinanden 
stærkere ved at give plads til sam-
talen, refleksionerne og den fælles 
udforskning af tro og kristendom.

MÅLGRUPPE
Alle menighedsrådets medlemmer. 
Der opfordres til at flere medlemmer 
fra samme menighedsråd deltager 
på kurset. 

INDHOLD
§ Vigtigheden af at samtale om tro

og kristendom
§ Obs-punkter, når der samtales om

tro og kristendom
§ Samtaleværktøjer
§ Inspiration til at samtale om tro

og kristendom
§ Talomtro.dk

FORM
Oplæg fra underviser, præsentation 
af samtaleværktøjer og interaktion.

VARIGHED
3 timer inkl. pause. Kursusstart 
eksempelvis kl. 18.30-21.30

DELTAGERANTAL
Min. 10 pers. og max. 30 pers.

BESTILLING AF KURSUS
kursus@menighedsraad.dk eller
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, 
på tlf.: 87 32 21 32
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