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Stjernestøv
12 emner med oplæg til fordybelse 
og samtale om holdninger.

Alle emner tager udgangspunkt i egen 
eksistens og medfødte muligheder samt 
fælles udfordringer, og de handler om 
holdninger og livssyn.

Eksempler er hentet fra mange områder: 
dagligdags erfaringer, som enhver kan gøre 
sig, kunst, filosofi, samfund, forskellig litteratur, 
livssyn og religion. 

Der er udvalgt centrale eksempler fra de tre 
religioner, der er almindelige i vores land: 
kristendom, islam og jødedom. 
Alle tre ses under samme historiske og 
eksistentielle synsvinkel, så ligheder og 
forskelle bliver tydelige, og fokus rettes 
mod fælles udfordringer. 

Velkommen til

Forslag til at komme i gang med bogen

• Begynd med billeder og billedtekst og få et indtryk af bogens indhold.
 
• Udvælg det emne, der umiddelbart virker mest interessant eller udfordrende 

på dig. Det er vigtigt at bruge sit eget engagement og sine egne erfaringer, 
 når man arbejder med emner om eksistens og holdning.
 
• Orienter dig i oversigten side 6 om den sammenhæng, dit emne indgår i. 
 Få idéer til, hvad det evt. vil være godt at læse, før du går i gang med det.
 
• Læs som oplæg side 7-9 samt emnet Eksistens side 12-16. 
 Giv dig selv lidt tid til eftertanke.
 
• Vælg hvordan du vil gå frem med dit emne. 
 Læs eksemplerne og tag tid til fordybelse.
 
• Tænk over, om du kan dele dine erfaringer og tanker om emnet med andre, 
 der kunne have interesse, og høre deres mening.
 
• Dan eventuelt en gruppe på fx 2-6 deltagere. Måske kan gruppen vokse 
 efterhånden.
 
• Vælg struktur og arbejdsgang for jeres samvær/arbejdsform/samtale. 
 Aftal tid og sted for de første gange.
  

Held og lykke med fordybelsen
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