


En kraft? Noe guddommelig og hellig? Gud? 

Finnes det noe større enn oss selv?



Tro finnes 
i mange 
former

Portalene handler om livet, om små og store erfaringer  
du kan ha i møte med natur, kultur, mennesker,  

høytidene og deg selv. Opplevelser som kan kjennes  
spesielle, eller som på ulike måter berører deg. 

Kirken er en av portalene, men det finnes mange flere.
Kanskje kan portalene vise at Gud er nærmere enn  

du tror?



Natur- 
portalen

Kan det være at Gud strekker seg mot oss 
og møter oss når vi er i naturen?  

Å være i skogen omgitt av trær og fuglesang, 
kjenne sandkorn under tærne på stranda og høre 

bølgene skvulpe. Oppleve frihet på en fjelltopp 
eller nyte livet i en park i byen. 

Hva gjør slike steder med deg?



Kultur-
portalen

Kunst og kultur speiler livet og peker mot 
noe grunnleggende i oss. Kan vi oppdage 

Gud og det hellige her?

I møte med bøker, film, musikk, teater og 
sport vekkes ulike tanker og følelser – begeistring, 

provokasjon, undring, sinne og harmoni. 

Hvordan kan kulturopplevelser 
åpne opp rommet for tro? 



Relasjons-
portalen
Kan Gud møte oss gjennom andre 
mennesker – gjennom hvem de er 

og hva de gjør? 

Vi trenger å høre til og bli elsket, noen å være 
viktige for og bry oss om. Små og store møter 

med andre gjør livet meningsfullt. 

Har du møtt noen som har gitt deg 
opplevelsen av noe større og dypere?



Hvordan kan kirkerommet og det 
som skjer der invitere til noe hellig?

Kirken er til for spesielle begivenheter. 
Samtidig rommer den hele livet – også hverdagene.  

Mange liker å besøke kirkebygg og katedraler. 
Tenne lys, kjenne på stemningen, beundre 

arkitektur og utforske historien. 

Har du erfaringer fra kirker 
som har gjort inntrykk på deg? 

Kirke-
portalen



Hvordan kan høytidene åpne opp for tro? 
For Jesusbarnet i krybben og mysteriet om 

oppstandelsen i påsken?

Jul, påske og pinse handler om hva som betyr 
noe i livet. Minner, tradisjoner og forventninger 

forsterker det gode, så vel som det vonde. 

Hva betyr de kristne høytidene for deg? 

Høytids-
portalen



Bibel-
portalen

Hvordan kan Bibelen være en 
kilde til refleksjon og tro?

Bibelen favner alle sider ved livet – den viser 
mennesker som elsker, tilgir, svikter og bedrar. 

Bibelen er boka om Gud. Den er en nøkkel til 
kristen tro og et skattkammer av fortellinger. 

Bibelen er verdens mest solgte bok. 

Hva er Bibelen for deg?  



Kan fred og ro åpne opp for noe større – for Gud ?

Noen ganger trenger vi ro i kropp og sjel. 
Koble av fra støy og inntrykk og gi rom for oss selv.

Har du kjent på dette? Behovet for å puste ut 
– legge deg ned i gresset, på en treningsmatte 
eller på sofaen. Sitte med fiskestanga, rusle en 

tur for deg selv – eller be en stille bønn.

Hva merker du når freden og roen senker seg? 

Fred og ro-
portalen



Din
portal

Mennesker er forskjellige, og trosrommet 
er stort. Hva er tro for deg?

Denne portalen handler om å være der 
du er – i det som betyr noe for deg. 
Det som gir livet påfyll og mening. 

Kan din egen portal åpne opp for noe nytt? 
Noe større enn deg selv?



Kan portalene 
åpne opp for 
tro og gi rom 
for noe større 
i ditt liv?  



Portalene handler om livet, om små og store 
erfaringer du kan ha i møte med natur, kultur, 
mennesker, høytidene og deg selv. Opplevelser 
som på ulike måter berører deg. 

Kan portalene åpne opp for 
Gud og gi rom for noe større?

Har du lyst til å lese og oppleve mer, kan du 
scanne denne QR-koden med mobilkameraet:

www.portalertiltro.no
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