
Korleis bruke pilegrimsvandring i 
trusopplæringa pa  Skaparverkets dag 

I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå 

pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til bruk i trusopplæringa (i utgangspunkt for 2. 

klassingar), men kan gjerne nyttast på tvers av aldersgrupper og som familietiltak. Dette er 

eit metodisk oppsett på korleis ein kan førebu og  gjennomføre ei enkel 

«pilegrimsvandring» lokalt tilpassa. Skaparverkets dag innbyd nettopp til slik vandring i 

skaparverket!  Så la oss invitere med oss små og store medvandrarar og «Gå med Gud», 

slik pilegrimar i all tid har gjort! 

 

Kvifor vandring? 

Å vandre saman handlar om å dele opplevingar og erfaringar og å gjere truserfaringar 

saman. Dette har òg vist seg å vere eit verdfullt bidrag til trusopplæringa. I Fjell på Sotra, der 

dette opplegget er henta frå, har dette i mange år har vore ein del av trusopplæringa, både 

som familiedag, men òg for eit årskull (2.klassingar) med 

vaksne eller unge leiarar.  

 

Denne vandringa er både den konkrete vandringa ute («ytre 

vandringa») og kvar og ein sin «indre vandring». Slike 

vandringar egnar seg aller best ute. Enten ute i naturen i eit 

egna område, ute rundt kyrkja eller slik at ein startar ein stad 

og har kyrkja som mål med ein passeleg gangavstand. Slik er 

dette eit godt tiltak på Skaparverkets dag, der sansane vert 

teken i bruk, ein tek del i undringa og ein deler liv og 

fellesskap. Samstundes får vi bekrefta at vi er ein del av 

fellessakpet med dei vi vandrar saman med. I tillegg er vi i 

bevegelse, og vi har ein kropp som bevegar seg og er ein del 

av det pulserande livet.  

 

Korleis legg vi til rette for denne vandringa? 

Ta utgangspunkt i den lokale kyrkja. Finn ut om det skal vere ei vandring knytt til kyrkja, og 

med kyrkja som mål, eller om de har ei anna naturleg rute eller eit anna mål for vandringa. 

Denne vandringa er lagt opp for ulike aldersgrupper og gjerne òg for familiar med born. 

Erfaringa er at ei vandring på 2,5 - 3 km er passeleg med tanke på dei minste (som er for 

store til bæremeis etc). 

 

Sett av tre – fire timar, gjerne ein søndag, viss det er naturleg å avslutte med ei samling eller 

ei kort gudsteneste i kyrkja. Ver nøye med god informasjon slik at folk forstår at her kan alle 

Teologisk grunngjeving:  

Vi er skapt i Guds bilete som del av 

alt liv Gud har skapt og fortsatt 

skaper. Gud vart menneske med 

ånd, sjel og kropp, slik vi er 

menneske og vil vere heile 

menneske, der trua og det fysiske 

livet er ein heilskap. Dette har òg eit 

barneteologisk perspektiv, forstått 

som at vi vandrar saman i tru og 

tillit, uansett alder og forstandsnivå. 

Å vandre handlar ikkje om å forstå, 

men å leve og bevege seg i tru den 

vegen vi har fått å gå. 

 



vere med og ikkje minst, kva dei må ha med i sekken og ikkje. Det er viktig å finne ut korleis 

enn legg til rette vandringa for dei med rullestol. (Viss ruta er på sti bør dei kunne vere med 

delar av ruta eller det er tilrettelagt på anna vis. Ver kreative og  finn lokale løysingar! 

 

Førebuing før vandring for dei som har ansvar 

 Planlegg dagen saman med nokon  

 Informer i god tid 

 Lag til emne til passelege pilegrimsstavar (som 

born/vaksne kan spikka vidare på) Ikkje lag dei 

for tjukke og tunge for borna!  

 Lag til pilegrimspass til å ha rundt halsen. 

Laminer kort (gjerne med ulike farger som 

fylgjer gruppene) med helsing/underskrift frå 

presten i kyrkjelyden (etter 

pilegrimstradisjonen)  

 Ha med til utdeling i gruppene: Hyssingstump 

til kvar deltakar ca 15 cm, polarbrød, nokre 

spikkeknivar (be om daltakarane tek med!), 

utskrive opplegget for vandringsstasjonane i 

plastlomme med mob.nr til hovudansvarleg. 

 Hugs: Fyrstehjelpmappe 

 Alle blir bedne om å ha med niste/drikke, kniv, 

sitteunderlag, godt fottøy, kler etter ver! 
               Anne Oline Gammelsæter er med på pilegrimsvandring  (Fjell kyrkjelyd).  

 

Ved ankomst 

Ynsk velkomen og del i passelege grupper (10-12) i kvar gruppe, der ein vaksen får 

hovudansvar. Denne skal også leie samtalen på stasjonane, så det er ein fordel om de 

kjenner vedkomande som vert spurd. Har de påmelding, gjer de fordelinga på førehand.  

Del ut pilegrimspass og vandringsstavar og pose med fellestinga til gruppeleiaren. 

 

Samling før vandringa 

Her kan de førebu og lage eit lokalt preg på ein kort intro. Start gjerne med ei fanfare med 

eit blåseinstrument. Vel ut ein bibeltekst (gjerne ein forteljingstekst) for dagen og les, eller 

helst fortel, denne. Pass på at alle er samla i gruppa si og får med seg det som skjer. Bruk 

gjerne forteljinga om Emmausvandrarane. Finn ei salme/song som høver, gjerne «Alltid 

freidig når du går». Med born er det lurt å øve teksta line for line med gjentaking.  

 

Før eller etter introen legg de inn tid til å spikke ferdig pilegrimsstavane. Alle finn seg ein 

stein (eventuelt tidleg på vandringa) dei ber i handa, i sekken (eller ein vaksen ber for dei. 



minste) Alt etter når vandringa er på dagen; sørg for at ungane får litt å ete (ein 

banan!)/drikke før dei går, slik at dei ikkje  treng matpause før den kjem i opplegget. 

 

Dei ulike stasjonane 

Lag A4-plakat med temaorda, som vert laminert og hengt opp på førehand fordelt utover 

ruta de skal vandre. Det er viktig at måltidet kjem ein stad og på eit tidspunkt det passar å 

eta. «Påkastrøysa» er etter pilegrimsstasjonen staden der ein fyrst får auge på «målet» 

(kyrkja). Pilegrimsruta har oftast ein liten kross ståande der «påkastrøysa» er. Det kan de 

gjerne lage til med to tjukke greinar spikra saman og sett opp på førehand. Der legg ein 

steinen frå seg og bed ei bøn. 

 

Vandringsstasjonane 

Tema på stasjonane her er formulert ut frå Emmausforteljinga (Lukas 24, 13-35), men lag 

gjerne lokale variantar. Samle gruppeleiarane før de går og ta ein kort gjennomgong av 

opplegget. 

Kvar gruppe går til temaplakaten og finn ein stad litt unna for si gruppe. Samtal fyrst om 

tema, og gjer oppgåva etterpå. 

 

1. KORSET  Emmausvandrarane gjekk  og prata om Jesus, men kjende han ikkje igjen då han kom…  

Snakk saman om korleis de tenkjer Jesus er!  

Oppgåve: Knekk to små pinne, knyt saman med hyssing og lag kvart sitt kors som de tek med 

vidare.   

2. BØN  Emmausvandrarane går og pratar med Jesus…  

Snakk saman om kva  de ville ha prata med Jesus om? 

Oppgåve: Be ein bøn og syng ein kveldsbønsong 
 

3. VATN  

Snakk saman om kva vi nyttar vatn til? Kva skjer om menneske, dyr og planter ikkje har reint 

vatn og nok vatn? Kva nytter vi vatn til i kyrkja? Blant anna i dåpen der og vatnet skapar tru 

og fellesskap med Gud. 

Oppgåve: Kjenn på vatnet, leik med pilegrimsstaven i vatnet 

 

4. MÅLTIDET ”Då det leid mot kveld… Og medan han sat til bords med dei, tok han brødet, 

bad takkebøn, braut  det og gav dei.” 

Snakk saman om kva brødet er laga av! Korn som veks i jorda, og at vi har berre ei jord, difor 

skal vi dele slik at alle som bur på jorda får nok. Jesus deler brød og vin med venene sine i 

nattverden for at alle skal kunne få tilgjeving og fellesskap med han. Undre dykk saman over 

at vi gjer det same, og at dette er ordentlig brød som kjem frå same jorda.  

Oppgåve: Syng eit bordvers de kan og gjerne «Herre din jord». Del eit polarbrød i gruppa. 

 



Måltid med niste 

 

5. HÅPET ”Og vi som hadde håpa at han var den som skulle sette Israel fri! Men no er det alt 

tredje dagen sidan dette hende.” 

Oppgåve: Plukk ein håpskvist (stasjonen må ligge ein stad der det er greine) 

Sjå på «håpskvisten» de har plukka og snakk saman om kva håp og draumar de har for 

jorda! Korleis drøymer de om at himmelen er? 

 

6. NÅDE  «PÅKASTRØYSA»  

Kjenn på steinen du held i handa og tenk på det som er godt å få leggje frå seg. 

«Nåde» betyr gratis. Til Gud får vi kome heilt gratis med alt vi er bekymra eller lei oss for. 

Mange er bekymra for noko i livet sitt eller for jorda og uretten i verda. 

Oppgåve: Snakk med Gud om det du tenkjer på akkurat no og legg frå deg steinen og 

byrdene dine på påkastrøysa.  

 

7. MÅLET   Kyrkja 

I kyrkja/staden som er målet 

Ved innkomst vert alle samla utanfor før ein går inn i kyrkja, eller alternativt har eit lite 

program ute ein stad. I kyrkja er det fint å gjere det på fylgjande måte: 

 Orgelmusikk med «Alltid freidig» når ein går roleg inn (gruppevis). 

 Har de høve, så flytt døypefonten ned i midtgongen ved inngangen til kyrkjeskipet. La 

gjerne presten og ein annen vaksen/ungdom stå der og teikne og seia velsigninga i 

kvar si hand med «dåpsvatn». Sei:  «Herren velsigne deg og vare deg». Lukk gjerne 

handa forsiktig igjen.  

 Kvar og ein legg frå seg håpskvisten framme i koret i eit fint fat eller på alteret. 

 Lag til ein kort liturgi/gudsteneste.  

o Salmar/songar som høver gjerne med skapingsmotiv (sjå den nye salmeboka 

og musikalen «Du verden2 med t.d. songen «Gud pass på vår jord», IKO 

Forlaget).  

o Fortel gjerne opp igjen bibelforteljinga, eller vel t.d. Salme 23 eller ein annan 

tekst med naturmotiv.  

o Ha ein forbønsdel med gjentakingsbøn og enkle rørsler der alle deltek i bøna  

eller vel ein ein annan inkluderande bøneform. 

o Velsigninga der born deltek 

 Om det skal vere noko meir fellesprogram etter samlinga/liturgien ( i kyrkjerommet) 

må tilpassast lokalt. 

 

Opplegget er prøvd ut som del av trusopplæringsarbeidet (T-dagen) i Fjell kyrkjelyd på Sotra. 

Sjå www.t.dagen.no 

 

Marianne Bergsjø Gammelsæter 

http://www.t.dagen.no/


Kyrkjelydsprest i Vaksdal/medvandrar 

mabg63@gmail.com 


