
Den Gode Hyrde Katekese 
KATEKESEKURSUS FOR VOKSNE 

INSPIRATION FOR ALLE INTERESSERET I  FORDYBELSEN I DEN VIDUNDERLIGE 

MONTESSORI KATEKESEMETODE TIL  

UNDERVISNING AF BØRN 

”Jeg er den Gode Hyrde.Mine får hører min røst, Jeg kender dem og de 

følger mig.” Joh 10 

Fra søndag d. 8. februar til og med fredag d. 13. februar 2015, 

 alle dage fra kl. 9 – 17 

Prisen: kr. 1875,0 inkl. kost og logi 

Kontaktperson: Regina Silva - Kurset vil foregå i Århus, 

Tilmelding ved e-mail: gsaarhus@hotmail.com 

mailto:gsaarhus@hotmail.com


En simpel og naturlig måde at lære Jesus at kende og 

forholde sig til Ham 

 

Lad de små børn komme hen til mig, og prøv ikke at hindre dem. For Guds rige 

tilhører sådanne” Luk 18, 16 

 

”Jeg er den Gode Hyrde. Den Gode Hyrde giver sit liv for sine får” Joh 10,11 

 

Målet med denne katekese er, at skabe mulighed for barnets 

personlige møde med Jesus som person igennem arbejde og bøn. 



Den Gode Hyrde Katekese er bibelsk-liturgisk,  

fordi Ordet som bliver fejret er det same som 

i Liturgien, sammen med Kirken. Den udfolder 

sig i et miljø som er tilpasset aldersgruppen.  

 

                                                   Med hjælp af konkret og simpelt materiale 

Dette                                       kan barnet fra en meget ung alder have 

       medfører                  indsigt i de store og essentielle sandheder  

indre ro                                  omfattet i vores tro. 

         og glæde. 
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Metodologien ”Den Gode Hyrde” blev skabt i Rom omkring 1950 igennem Sofia 

Cavallettis (biblist) og Gianna Gobbis (montessori pædagog) arbejde i forhold til 

småbørns religiøse dannelse. 

 

Kurset vil foregår på engelsk med oversættelse hvis nødvendigt. 

Læreren: Linda Kaiel – amerikansk montessori pædagog i 30 år 

Kontaktperson: Regina Silva - Kurset vil foregå i Århus, fra d. 8 – 13/02/2015 

Tilmelding snarest ved email: gsaarhus@hotmail.com – tel: 0045 61668504  

 

Yderligere e-information kan sendes uforpligtende. Århus menigheden vil forsøge at 

indkvartere hos private, alle de deltagere som måtte ønske det, efter først til mølle princip.  

Se også: www.cgsusa.org, og www.goodshepherdcatechesis.com 

Biskopen Czeslaw støtter initiativet 
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