
Vår målsetning med dette prosjektet 
er at barn og unge skal få utvikle sin 
tro gjennom tanke og fellesskap.

  Med det mål for øye å øke deltakelsen i kirkens arbeid og aktiviteter, 
ønsker vi å bruke den filosofiske samtalen som metode, og pilegrimsmotivet 
som arena. Gjennom erfaring ser vi at dette er en effektiv, og ikke minst 
attraktiv trosopplæringsarena. I Ung Kirkesang synger og ber vi sammen, 
tenker og undrer oss. Vi mener prosjektet har stor overføringsverdi til 
trosopplæringsarbeid i ulike grupper. Å spre erfaringer fra prosjektet er derfor 
viktig.

Ingen tanke er tenkt før den er støpt i ord
- Inge Lønning -

“ ”
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PÅ  VANDRING  GJENNOM  LIVET

Lær meg å kjenne dine veie 
og gå dem trøstig skritt for skritt! 
Jeg vet at hva jeg fikk i eie 
er borget gods, og alt er ditt. 
Men vil din sterke hånd meg lede, 
jeg aldri feil på målet ser, 
og for hvert håp som dør her nede, 
får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker 
og øves i å tenke dem! 
Og når i angst mitt hjerte banker, 
da må du kalle motet frem. 
Når jeg har tenkt meg trett til døden, 
så si hva du har tenkt, o Gud! 
Da kan jeg se at morgenrøden 
bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne 
din grenseløse kjærlighet, 
den som kan tusen stjerner tenne 
når lykkens sol for meg går ned. 
Den tørrer tåren som den skapte 
og leger såret som den slo. 
Dens vei går gjennom det vi tapte, 
den gir oss mere enn den tok.



  Det er en utfordring i den kristne menighet. Ikke 
bare har samfunnet endret seg, men menneskene 
har også forandret seg. De er ikke lenger like 
“mottagelige” som før. I 2008 er mennesket 
et mer selvstendig individ enn det noen gang 
har vært. Det liker å klare seg på egen hånd, og 
finne ut av ting selv.

Vi tror vårt trosopplæringsprosjekt 
“På vandring gjennom livet” treffer dagens 

mennesker på en effektiv, god og sunn måte. 
Vi utfordrer til selvstendig tenkning over 

eksistensielle spørsmål.

  Filosofisk samtale i kristen sammenheng tar ofte utgangspunkt i en sang, bibeltekst eller et 
symbol i kirkerommet. Gjennom samtalen, som må ha en kyndig leder, grunngir deltakerne 
tanker og meninger. Både vandringen langs leden og vandringen i tankene åpner for undring 
og refleksjon.

Hvordan formidle kristen tro og livstolkning 
til barn og unge i 2008?

www.sang.no
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Å tro 
vil si å velge en 
   kurs, 
ta en risk, 
gå en vei

- Stephan Tschudi -

“

”

  En av mange likheter mellom pilegrimsvandring og filosofisk samtale er å konsentrere seg 
om det enkle og grunnleggende. Pilegrimsreisen gir tid, rom og rytme for å tenke, mens den 
filosofiske metoden strukturerer en samtale for å klarne tanken.


