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Navn: Tro i mødet – indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund 

Emne: Dåbsoplæring, religionsmøde, trosmøde, østlig inspireret religiøsitet, muslimer/islam. 

Målgruppe: Mennesker, der søger kontakt med folkekirken og dåbsoplæring, og som samtidig 
medbringer trosbagage fra hhv. nyåndelig/østlig inspireret religiøsitet eller islam. 

Tid, sted og aktør: Dåbsoplæringsmaterialet ”Tro i mødet” består af hhv. en vejlederbog (177 s.) 
og to hæfteserier af hver ni hæfter til deltagerbrug og er udgivet på Unitas Forlag. Materialet er 
udviklet i et samarbejde mellem Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center.  

Opnået støtte: Projektet har opnået støtte på 240.000,- kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond, 
og er desuden finansieret via andre fonde og med andre samarbejdspartnere. 

Projektets formål: At udarbejde et værktøj for præster og andre i folkekirken, der kan formidle 
viden og erfaringer om, hvordan man i et religiøst mangfoldigt samfund kan præsentere 
kristendommen for mennesker med anden trosbagage.  

 
Projektets indhold:  
- Deltagermateriale/hæfteserie: ”Kristus-vejen”, ISBN 978-87-7517-864-3.  
Hæfterne er udviklet som et oplæg til samtale struktureret ud fra; Troens praksis, troslære og 
troens fortællinger. Hæfterne behandler flg. emner: ”Livet er en gave”, ”Hvem er Gud?”, ”Gud blev 
menneske”, ”Kors og kærlighed”, ”Ånd og fællesskab”, ”Samtale med Gud”, ”Elsk din næste”, ”Gud 
rører ved os” og ”Håbet”. (Målgruppe: mennesker med muslimsk trosbagage) 
 
- Deltagermateriale/hæfteserie: ”Kristen spiritualitet”, ISBN 978-87-7517-865-0.  
Hæfterne er udviklet som et oplæg til samtale struktureret ud fra; Et interview med et åndeligt 
søgende menneske, citater fra den kristne tradition, forfatternes refleksion over emnet, citater fra 
bibelen og troens praksis inkl. en bøn. Hæfterne behandler flg. emner: ”Transformation”, 
”Overgivelse”, ”Frihed”, ”Lys”, ”Skønhed”, ”Holisme”, ”Længsel”, ”Kraft” og ”Fred”. (Målgruppe: 
mennesker med nyåndelig/østlig inspireret trosbagage) 
 
- Vejlederbog: ”Tro i mødet – indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund”,  
ISBN 978-87-7517-866-7.  
Bogen er opdelt i to hovedafsnit, der dels giver en indføring i baggrund og kontekst for 
dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund og dels en praktisk og udførlig vejledning i brug af 
hæfteserierne ”Kristus-vejen” og ”Kristen spiritualitet”. 
 
Erfaringer og resultat: Resultatet af projektet er udgivelsen af to deltagermaterialer (”Kristus-
vejen” og ”Kristen spiritualitet”) og en vejlederbog. Materialet åbner op for fokus på en ny 
målgruppe i sognets kristendomsoplæring. På baggrund af meget udførlige forslag til brug af 
materialet, er det enkelt at anvende materialet i sognet. 

Læs om projektet her: Folkekirke og Religionsmødes hjemmeside: www.religionsmoede.dk 

 

http://www.religionsmoede.dk/

