
Sjekkliste for innhaldet i trusopplæringa  (kryss av)
NB! Sjå side 16 og 17 i planen "Gud gir  - vi deler" Fase:

Innhald/tema

Gjengangar i 

dei fleste 

tiltak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kommentarar:

Livstolking og 

livsmeistring Eiga livs- og trushistorie

Personleg vekst 

Dei store spørsmåla

Eksistensielle 

spørsmål

Det vondes problem

Tru/vitskap

Kristen tru/andre 

religionar

Sentrale dimensjonar ved 

menneskelivet

Kropp, sjølvbilete og 

identitet

Vennskap og 

relasjonar

Sjølvstende og 

tilhøyrsle

Kjærleik seksualitet og 

samliv

Fysisk og psykisk helse

Kjensler og grenser

Sorg og tap

Død og håp

Godt og vondt , rett 

og rangt

Synd og skam

Tilgiving og forsoning

Tru og tvil

Utdanning og yrkesval

Ressursforvaltning og 

forbruk

Likestilling og rettferd

Tru og tradisjon i 

kyrkja Den 1. trusartikkel Gud 

Den 2. trusartikkel Jesus

Den 3. trusartikkel DHÅ og kyrkja

Sakramenta Dåp

Nattverd

Fadervår og bøn

Bibelen

Skapinga, syndefall og 

frelseshistorie



Viktige personar og 

hendingar i GT

Salmelitteraturen

Profetlitteraturen

Job og 

lidingsproblemet

Jesu liv, død og 

oppstode

Likningar og 

undervisning om Guds 

rike

Undera til Jesus

Apostelgjerningane, 

urkjyrkja og den første 

misjone

Brevlitt. i NT ; 

forsoning, 

rettferdiggjering ved 

tru og det nye livet i 

Kristus

Endetida, oppgjer, ny 

himmel og ny jord

Høgtider og merkedagar Søndag

Advendt

Jul

Fastetid

påske

Kristi himmelfartsdag

Pinse

Andre merkedagar

Kyrkja

Verdsvide kyrkje-

fellesskapet, oppdrag

Kyrkjehistorie

Gudsteneste og ritual

Arkitektur og symbol

Kunst, kultur og 

musikk i kyrkja

Omsorgsteneste

Oppbygging og 

demokrati

Kyrkjebygg, 

kyrkjegardar og 

kyrkjelege tradisjonar



Kristen tru i praksis Be

Ulike erfaringar med 

bøn

Ferie gudsteneste

Erfaring med dåp, 

bøn, song, tilbeding, 

vedkjenning, nattverd 

og bruk av Guds ord.

Lese Bibelen Kjenne og bruke…

Uttrykke seg gjennom song, 

musikk og kultur

Tru, tvil , tilvbeding, 

glede, klage…

Utøve diakoni Nestekjærleik

Inkluderande 

fellesskap

Vern om skaparverket

Kamp for rettferd

Oppleve og gi omsorg

Misjon og økumenikk Oppdrag

Fellesskap

Etikk 

Det doble 

kjærleiksbodet

Dei 10 boda

Den gylne regelen

Etiske spørsmål

Tilgiving Kva er tilgiving?

Samtale, sjelesorg, 

skrifte

Faste og forsaking Faste og forsaking

Pilegrimsvandring

Medarbeidarskap Aktiv deltaking

Ansvar og 

engasjement


