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SÅDAN BRUGER DU MATERIALET
Nu begynder det!
En ny sæson står for døren. Med vidt forskellige forudsætninger. Måske 
er du nybegynder som kateket - måske har du mange års erfaring. Det 
kan være en stor eller lille menighed, som du er engageret i (et tæt 
befolket sogn i Storkøbenhavn eller et sogn med store, geografiske 
afstande). Det kan også være, at du underviser på en af de katolske 
skoler og skal indrette dig efter de tidsrammer, som et skoleskema 
sætter. Måske ved du nøjagtig, hvordan du skal gribe det an, eller 
måske er du tom i hovedet og aner ikke, hvor du skal begynde. Kender 
du børnene i forvejen, eller står du over for en helt ny gruppe?

Forhåbentlig har du og alle andre kateketer én ting til fælles: I har 
sagt ja til på en eller anden måde at give noget af troens gave videre 
til en gruppe børn. Det, du skal formidle, er viden, traditioner, regler 
og gaver, men først og fremmest er det kærlighed. Guds kærlighed til 
menneskene, kateketens kærlighed til eleverne, kærlighed til det, som 
undervisningen drejer sig om, og selvfølgelig også vores kærlighed til 
Gud.

Forberedelser
Forhåbentlig vil denne bog hjælpe dig på vej, men det er vigtigt, at du 
finder din egen måde at bruge den på. Læs de relevante sider forud 
for hver eneste time. Der er tekster, ideer, lege og sange, som du kan 
bruge i det omfang, det virker rigtigt for dig. Måske har du andre ideer 
i ærmet? Brug dem endelig! Det er også fint, hvis du er åben over for 
det, som børnene spiller ud med. Selv den bedst forberedte under-
viser kommer ud for, at hans eller hendes arbejde bliver liggende i 
rygsækken, mens tiden bruges på noget, som børnene har behov for at 
tale om. Et svar på et spørgsmål, som man selv har stillet, hænger tit 
bedre fast end information, man ikke har bedt om.

Det kan godt betale sig at forberede rigeligt med aktiviteter, vel 
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vidende, at man kun får brug for en del af dem. Det er ubehageligt 
for alle parter, hvis man har forberedt for lidt, og hvis ingen i gruppen 
har noget at spørge om. Et kvarter kan føles som en evighed, hvis man 
ikke har noget at bruge det til. Så er det bedre at være på forkant med 
situationen. Du kan altid droppe noget. At sætte tempoet op for at nå 
det hele, er heller ikke godt. Det fører let til, at børnene bliver stopfod-
ret med viden, som de slet ikke har plads til i deres hoveder. Nej, så må 
man hellere arbejde stille og roligt med det, man kan nå.

Bogens opbygning
Bogen er struktureret på samme måde som de øvrige i serien. Hvert 
kapitel er delt i fire afsnit, sådan at der er direkte sammenhæng 
mellem det, børnene lærer om troen og om Bibelen, og deres eget liv. 
(Troen er altså ikke bare noget, man læser og taler om, men noget man 
gør i det daglige). Et kapitel begynder med Vores liv og går via Vores 
katolske tro til Vi lever vores tro. Fjerde og sidste afsnit er Hjemme hos os. 
Meningen med sidstnævnte er, at forældrene (eller en anden voksen, 
som har ansvar for barnets religiøse udvikling) skal læse det sammen 
med banet derhjemme mellem undervisningsgangene. Bøgerne skal 
altså med hjem efter undervisningen - og med igen næste gang. Du må 
gerne minde forældrene om det.

Forældrene
Det er i det hele taget vigtigt, at du får forældrene til at engagere sig. 
Hvis de bakker op, bliver katekesen en integreret del af børnenes liv 
(i stedet for en isoleret aktivitet eller blot et ud af mange fag i skolen). 
Hjemme hos os-siderne er noget konkret, som de kan tage fat på sammen 
med deres børn. Et forældremøde ved sæsonens begyndelse vil også 
være godt. Dér kan du give praktisk information om undervisningen. 
Du kan fortælle om indholdet i undervisningen, om målet med den 
og om, hvad du har af forventninger til forældrene. Det ville være 
fint, hvis I også kunne have kontakt med hinanden i løbet af sæsonen. 
Måske kan du invitere forældrene til at deltage i en af timerne, hvor du 
lader dem have nogle fælles aktiviteter sammen med børnene?
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Spørg til hjemme-siderne, og snak lidt med børnene om dem. Husk 
blot, at det ikke er lektier, som de skal høres i. Du skal motivere dem til 
at arbejde med materialet - ikke kontrollere, om de har gjort det!

Hvad er der mere i materialet?
På side 16 i barnets bog finder du et kort over Bibelens lande. (Dér 
kan man følge med, når stednavne omtales i teksten) og allersidst i 
barnets bog finder du ”Vi tror” (med trosbekendelsen og nogle hoved-
punkter i katolsk praksis) og ”Katolsk ordbog”. Forhåbentlig kan både 
kateketer, børn og forældre hente hjælp på disse sider. På bagsiden 
af både barnets bog og lærervejledningen ser du de seks børn, som 
dukker op rundt omkring i materialet. De findes ikke i virkelighe-
den, men afspejler forhåbentlig en typisk katolsk børnegruppe med 
alle deres forskelligheder. Eleverne har allerede lært dem at kende i 
de andre bøger i serien, og meningen er, at de skal kunne genkende 
sig selv i dem og på den måde få yderligere hjælp til at lade Bibelens 
historier blive til virkelighed i deres egne liv.

De forskellige lege er ikke med i hvert enkelt kapitel, men i stedet 
samlet som bilag allersidst i lærervejledningen. Der er mange fordele 
ved at lade børnene lege noget sammen. Udover at det er sjovt og 
skaber en god stemning, hjælper det børnene med at lære hinanden 
bedre at kende og giver dem en smule afveksling midt i al undervis-
ning. Glem altså ikke at lege!

Og forklar legen ordentligt for alle, også selv om halvdelen af gruppen 
påstår, at de altså allerede kan den. Vær ikke bange for at gøre dig 
selv til grin og at ”gøre noget forkert” af og til; så behøver de elever, 
som måske ikke kan finde ud af legen lige med det samme, heller ikke 
synes, det er pinligt.

Links til melodier på Youtube
I lærervejledningen gives der en række forslag til sange, man kan bruge 
i forbindelse med undervisningen. De fleste af disse sange kan findes 



10

på Youtube. Nogle af dem er kun på engelsk, men de giver da en hjælp 
til at lære melodien. Vi har samlet en playliste med sange til denne læ-
rervejledning. Du kan finde playlisten ved at gå ind på www.youtube.
com og søge efter ”Det glade budskab” eller ”På vej med Kristus”. 

Eller brug linket herunder for at komme direkte til playlisten: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G-WLIzE-
8EGr8mZzYLY6mvZr 

Indholdet
Indholdet i denne bog følger i store træk Markusevangeliet, som er det 
ældste af evangelierne. (Kapitel 7 om Maria er dog en undtagelse). De 
første kapitler handler mest om det katolske syn på Bibelen, fakta om 
Det Nye Testamente og frelseshistorien. Derefter flyttes fokus til for-
skellige begivenheder i Jesu liv og lære. Det begynder med hans dåb, 
fortsætter med at han kalder sine disciple og helbreder mennesker, og 
når til sidst frem til hans død og opstandelse. Vi kommer også ind på 
Guds rige, kærlighed, relationer og tilgivelse.

Bibellæsning
Når vi henviser til Bibelen i materialet, er det den almindelige Bibel, 
vi mener. Hvis du vil, kan du supplere den med en børnebibel eller en 
tegneseriebibel - se litteraturlisten!

Læs også gerne selv i Bibelen, hvis du har mulighed for det, og ikke 
kun når du forbereder undervisningen. ”Derfor er det nødvendigt for 
alle gejstlige, og først og fremmest for Kristi præster og andre, der som 
diakoner eller kateketer står for den officielle forkyndelse af Guds ord, 
at lade sig præge af skriften, ved stadig læsning og flittigt studium” 
står der i Dei Verbum (nr. 25), som er et af dokumenterne fra Det andet 
Vatikankoncil.

Du kan også læse hæftet Kaldet til kateket– hvordan gør jeg konkret? 
Mere information på www.pastoralcentret.dk/kaldet-til-kateket.
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Om at holde andagt
Behøver vi at bede sammen? Hvornår skal vi gøre det? Og hvorfor 
egentlig? Det er vigtigt at holde en lille andagt, selv om det ikke er 
en selvfølge for alle kateketer. Det er især vigtigt, hvis vi ikke har 
mulighed for at gå til messe sammen. Det, vi ønsker for børnene, er 
ikke bare, at de tilegner sig faktuel viden. De skal først og fremmest 
have mulighed for at udvikle deres egen personlige tro på Gud. I bøn 
og sang henvender de sig direkte til Gud; ofte er det mere givende 
for dem end at sidde på skolebænken og suge viden til sig. Andagten 
er derfor en vigtig del af det enkelte barns mulighed for at vokse i 
troen. Derudover kan den styrke fællesskabet og være et pusterum i et 
hektisk undervisningsforløb. 

Andagten skal helst være gennemtænkt og vel forberedt. Et mekanisk 
Fadervor eller Hil dig, Maria er ikke nok. For hver lektion i bogen er 
der et forslag til, hvordan en andagt kan lægges til rette, sammen med 
eksempler på sange, som kan passe til. Måske synes du ikke, at du kan 
synge, og måske er du usikker på melodien, men giv det en chance 
alligevel. Giv dig tid til at øve hjemme. Kan du spille i stedet for at 
synge, eller kan du få nogen til at komme og hjælpe dig? Du kan også 
prøve at finde den melodi, du skal bruge, indspillet på CD (se littera-
turlisten bagest i bogen) eller på Youtube (se også afsnittet ”Links til 
melodier på Youtube” foroven). 

Hvornår skal vi bede?
Du må selv finde frem til, hvornår andagten skal ligge. Det kan føles 
naturligt at begynde med den, men hvis mange af børnene kommer 
dryssende lidt inde i timen, virker det forstyrrende. Så er det bedre at 
begynde med en leg, læsning eller med at gennemgå spørgsmålene 
fra sidste gang. Man kan også slutte af med andagten, hvis der ikke er 
messe bagefter. Andagt og messe lige efter hinanden kan let blive for 
meget for børnene. En tredje mulighed er at lægge den midt i forløbet, 
f.eks. lige før eller efter et frikvarter. Så skal børnene ikke sidde stille 
for længe ad gangen. Du kender din gruppe; vælg det, der passer bedst 
til netop jer. 
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Andagten behøver ikke at have samme form hver gang. Nogle gange 
beder I måske en kort bøn sammen. Andre gange kan I gå ind i kirken 
og holde en lidt længere andagt. Det er en god idé at øve fri bøn, dvs.  
ved eksemplet vise børnene, at bøn først og fremmest er fri samtale 
med Gud. Det er også en god idé altid at slutte med Fader vor, og 
eventuelt også Hil dig, Maria og Ære være... så børnene får et forhold til 
disse centrale bønner.

De elleveårige
Alle mennesker er forskellige. Men hvis man undersøger en alders-
gruppe, som befinder sig i nogenlunde samme udviklingsfase, kan 
man altid genkende nogle fælles træk. Positivt set befinder den el-
leveårige sig midt i det, man kalder de sociale eller gyldne år, og er 
kommet et godt stykke på vej i livet. De er kompetente og vidende, og 
flertallet af dem har tilegnet sig alle de grundlæggende kundskaber, 
som de umiddelbart har brug for; de kan læse, skrive, regne, svømme, 
cykle osv. - men kan selvfølgelig altid lære endnu mere. Ofte siger 
man, at børn i denne alder tilhører ”bogslugeralderen”. De er ikke 
længere så afhængige af deres forældre og kan for det meste klare sig 
selv derhjemme. Og teenagerens mere stormfulde forhold befinder sig 
stadig på sikker afstand. Men man skal passe på med at idyllisere. Op 
igennem førpubertet og pubertet stilles barnet overfor nogle fysiske 
og psykiske forandringer, som kan føles alt andet end gyldne eller 
lykkelige. For nogle børn er denne tid endnu mere besværlig end 
tiden som teenager. Man kan føle sig ensom og have problemer med 
vennerne, og skolen (og katekeseundervisningen) ser ud som noget, 
der bare fortsætter og fortsætter i det uendelige. 

I den svenske bog Leva tillsammans – med barn i åldern	7–12	år tegner 
Marie Eenfeldt et portræt af den ti–tolvårige som en, der er interes-
seret i eventyr og fortællinger, hemmeligheder, gåder og lejre. Hvis 
barnet endnu ikke er så god til at læse, ses tegneserier - sammen med 
Guinness rekordbog - som en kilde til glæde, og det sætter stor pris på 
traditioner og at finde på noget sammen med familien, som stadig er 
vigtig. Eenfeldt advarer her imod risikoen for at overvurdere barnets 
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modenhed. På den anden side skal man dog heller ikke undervur-
dere modenheden. Børnene bør udfordres. Og hvis man som kateket 
begynder at spekulere over, om eleverne virkelig kan få plads til så 
meget lærdom i hovedet, kan man jo passende tænke på, hvor meget 
de lærer i skolen og alt det, de ved i de populære quizprogrammer 
for børn i fjernsynet. Som sagt: Alle er forskellige, og kirkens vigtigste 
opgave er at formidle tro, ikke lærdom - men det er ikke det samme 
som, at børnene ikke har lov til at lære noget.

Elleveårslandet
I 2006 havde den svenske avis Opsis Kalopsis et temanummer med titlen 
”11års-landet”. Der kom man frem til, at de elleveårige tit er optaget af 
at bearbejde en masse store spørgsmål, og at de ”længes efter at lære 
og forstå sig selv og den sammenhæng, de befinder sig i”, selv om ”de 
har svært ved at sætte ord på alle spørgsmål.”

Lægen Göran Högberg citeres for at sige, at ”barnets voksende realisme, 
indblik i voksenverdenen og livet som helhed” kan vække sorg og ag-
gressivitet. ”Barnet har brug for, at voksenverdenen og skolen kommer 
barnet i møde på en fyldestgørende måde, frem for alt med mulighed 
for samtale, så den modning, som foregår med henblik på dialog, ikke 
bliver kvalt, men udvikles...” Katolikken Minna Salminen-Karlsson er 
inde på noget af det samme i sin bog ”Det är ju faktiskt två världar 
som inte går ihop” (”Det er jo faktisk to verdener, der ikke passer 
sammen”). ”Den rådende ideologi inden for undervisningssystemet 
i Sverige handler om at lade børnene blive til selvstændigt tænkende 
mennesker, som allerede tidligt diskuterer og sætter spørgsmålstegn 
ved det, de hører”, skriver hun og understreger værdien i, at også 
kirken i sin undervisning opmuntrer til diskussion. ”At man diskute-
rer, stiller spørgsmål og får forklaring lader til at [...] være nødvendigt, 
hvis man vil formidle et budskab til de unge, som virker troværdigt i 
deres øjne” (s. 186).

Og endelig skriver kulturskribenten Ulrika Milles, ligeledes i Opsis 
Kalopsis: ”Hvad er elleveårslivet? Gråd og fysisk glæde over at kunne 
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hoppe i trampolin i timevis; raseri over uløselige konflikter; problemer 
med vennerne; en stærk bevidsthed om kulturens påvirkning, som 
ligesom har mistet sin gyldighed efter ti års levetid. Sådan bør man leve, 
sådan er jeg, sådan er de andre, at kæmpe med dette. [...] Rystende.” 
Uanset om det er en gylden tid for individet eller ej, så lader det i hvert 
fald til at være en gylden lejlighed til diskussioner om - og nogle gange 
også svar på - livets store spørgsmål. Held og lykke med den udfor-
dring det er at få lov til at lære de børn, du skal undervise, at kende. 
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1 GUD TALER TIL SIT FOLK

Baggrund
(Den katolske Kirkes Katekismus - KKK: 50–82, 101–119)

For os kristne er det en stor gave, at Gud har åbenbaret sig for men-
neskene: Han er kommet os i møde og har gjort det muligt for os at 
lære ham at kende, og han har givet sig selv som gave til os, så vi 
helt og fuldt kan indgå i hans fællesskab. Guds kærlighed og hans 
plan for at frelse menneskeheden er det vigtigste i åbenbaringen, og 
planens højdepunkt er Jesus Kristus. I og med Kristus er åbenbaringen 
afsluttet og definitiv, samtidig med, at den stadig er under udvikling. 
Den udvikles dog ikke indholdsmæssigt, men derimod i størrelse og 
skønhed, for at den kan bære ny frugt og vokse i klarhed.

Åbenbaringen formidles til os gennem apostlenes forkyndelse, som 
vi modtager i den hellige Skrift og den hellige Tradition. Den hellige 
Tradition kan sammenlignes med en familie, som er bevidst om sin 
fælles baggrund, historie, minder og traditioner. Traditionen gennem-
syrer hele Kirkens liv og hjælper den med at forstå Skriftens dybere 
betydning. Det drejer sig i høj grad om en ikke-verbal formidling, som 
sker i Kirkens liv og handlinger, ikke mindst i dens bøn og liturgi. 

Det er Kirkens læreembede, som består af Kirkens biskopper i fælles-
skab med apostlen Peters efterfølger, biskoppen af Rom, som har fået 
fuldmagt til at tolke Traditionen og Skriften på den rette måde. I den 
hellige Skrift er de ord, som Gud har talt til sit folk, gradvist blevet 
nedskrevet i forskellige bøger, sammen med de gerninger, han har 
udført. 

Skriftens højdepunkt er i Det Nye Testamente, hvor Gud har talt til alle 
mennesker gennem sin Søn. Evangelierne opstod i forbindelse med, at 
Jesu disciple samvittighedsfuldt nedskrev alt det, som Jesus sagde og 
gjorde. 
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Bibelens pålidelighed hviler dog ikke udelukkende på øjenvidner-
nes troværdighed, men også på Helligåndens værk. Ifølge Kirken er 
Skriften ”blevet nedskrevet under Helligåndens inspiration” og har 
dermed Gud som forfatter (KKK 105). Samtidig er Bibelens bøger dog 
også blevet skrevet af mennesker, som ud fra de samme forudsætnin-
ger ”skulle videregive i skrift som virkelige forfattere alt det,” som 
Gud ville have nedskrevet (KKK 106). Hver eneste bog i Bibelen har 
altså mindst to forfattere: en guddommelig og en menneskelig. Bibelen 
er Guds ord udtrykt med menneskers ord (KKK 101).

Kirken bekender, at Skriften ”trofast og uden fejl lærer den sandhed, 
som Gud med henblik på vor frelse har villet skulle besegles i de 
Hellige Skrifter” (KKK 107). 

Det er Guds beslutning om at lade Bibelen være inspireret af Hellig-
ånden, som ligger til grund for, at der, når det drejer sig om noget, 
som forfatteren har understreget er sandt, ikke kan foreligge fejl i 
Skriften. Bibelforskerne har dog altid været bevidste om, at der kan 
være faktafejl i Skriften, men de handler ikke om noget, den bibelske 
forfatter forsikrer er sandt. F.eks. forudsætter nogle beskrivelser i de 
første elleve kapitler af Første Mosebog, et videnskabeligt verdenssyn, 
som på mange måder tager helt fejl. Men forfatteren af bogen har heller 
aldrig nogen steder påstået, at det verdenssyn, som fandtes på hans 
tid, faktisk var sandt. Derimod forudsatte han dette syn, og brugte det 
som redskab til at formidle sandheden om verdens natur, oprindelse 
og relation til menneskenes fællesskab.

Før undervisningen

Formål 
• At forklare, at det er Guds historiske åbenbaring, der er grundlæg-

gende for katolsk bibelsyn.
• At hjælpe børnene til at forstå, at Bibelen indeholder forskellige 

bøger, der er skrevet af forskellige forfattere, som alle formidler 
Guds ord.
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Medbring
• Børnenes bøger samt en stak Bibler.
• Blyanter.
• Lys og sangbøger til andagten.

Undervisningen
Når børnene møder første gang, er det selvfølgelig ekstra vigtigt at 
byde alle velkommen og at få styr på navne, adresser, telefonnumre 
m.m. Glem ikke at præsentere dig selv! I kan også lege en navneleg - se 
bilag 1.

Arbejde med bogen
Nu skal du dele børnenes bøger ud. Giv dem lidt tid til at udfylde side 
4 i arbejdsbogen, og bed dem derefter om at fortælle en smule om, hvad 
de har skrevet. Du kan afrunde jeres samtale med: ”Nu har vi snakket 
om os selv, men ikke om Gud. Det er os, som Gud er interesseret i, og 
som han vil mødes med i sin Kirke. Det er derfor værdifuldt, at vi, som 
mødes i kirken, også har tid til at lære hinanden bedre at kende.”

Læs nu tegneserien på side 5. Kan eleverne se, at eksemplerne dér 
handler om forskellige måder, som Gud åbenbarer sig på? Kan de selv 
komme i tanke om nogle andre eksempler på det? Når du skal svare 
på spørgsmålet om, hvordan Gud åbenbarer sig, kan du hente svaret 
fra tegneserien (gennem andre mennesker, naturen, gennem lidelse, 
eller gennem at andre tolker og forklarer Guds ord). Andre svar kan 
være: da Gud blev menneske, Bibelen, kommunionen, samvittigheden, 
profeter, kald, fællesskab og menneskers kærlighed til hinanden ...

Læs side 6 - 8 i arbejdsbogen sammen. Det er en god idé at have Bibler 
liggende fremme, så du kan vise eleverne Det Gamle og Det Nye Te-
stamente. For at vise, at Bibelens forfattere kan have forskellige syns-
vinkler, kan du komme ind på, at evangelisten Lukas skriver meget 
om Maria. Måske havde han en særlig relation til hende?

Billedet på side 7 viser Maria, da hun tog imod Guds Ord (Jesus). Spørg 
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børnene, hvad det er, de ser på billedet. Maria til højre, englen Gabriel 
til venstre ... Hvad betyder blomsten, som englen har i hånden? Måske 
skal liljerne symbolisere Marias renhed? Maria har middelaldertøj på; 
kunstneren har anbragt hende i sin egen tid. (På samme måde kan en 
kunstner i Kina eller Afrika male Jesus som kineser eller afrikaner. 
Budskabet bliver levende i ens egen kultur.) 

Fortsæt med side 9. Det er en vejledning i, hvordan man slår op i 
Bibelen, sammen med en opgave. Det rigtige svar på opgaven er: 
”Guds ord viser os vejen”. 

Aktivitet
Hvis der er tid til det, ville det her i sæsonens første undervisningstime 
være en god idé at gå en tur ind i kirken, gerne inden andagten, så at I 
kan blive siddende dér og synge og bede sammen, efter at have kigget 
jer omkring. Hvis der er nye børn i gruppen, kan de på den måde lære 
kirkerummet bedre at kende - og de andre kan sikkert også godt have 
brug for lidt inspiration til at se på rummet med nye øjne, for der er 
altid noget nyt at opdage.

Du har måske mulighed for selv at finde information og fakta om 
kirken i forvejen, eller du kan måske få en præst, ordenssøster eller 
sakristan til at komme og fortælle om kirkerummet. Det er gruppens 
forkundskaber, der afgør, hvilket niveau det skal ligge på.

Hvor gammel er kirken? Hvor er tabernaklet, evighedslampen, døbe-
fonten, alteret, korsvejsbillederne ...? Hvor mange kors kan I finde? Er 
der nogle statuer? Hvem forestiller de? Hvad er typisk for netop denne 
kirke? Hvad er meningen med vievandskarrene? I hvilken retning skal 
man bøje knæ, når man er kommet til den bænk, hvor man vil sidde? 
(Mod tabernaklet.) Giv også børnene mulighed for at stille spørgsmål! 
Du kan også bede alle børnene om at stille sig på deres ”yndlingssted” 
i kirken. 

Efter at have stået der en lille stund, samles I igen og den enkelte får 
mulighed for at fortælle, hvorfor netop det sted er yndlingsstedet (”Jeg 
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kan godt lide lysene ved Mariastatuen, for der er så flot.” ”Jeg stod ved 
døbefonten, fordi det var dér, jeg blev døbt.” ”Jeg kan godt lide den 
dér bænk, for der plejer vi at sidde, når der er messe.” Og så videre.) 

Andagt
Sæt jer enten i en rundkreds i lokalet, eller gå ind i kirken/kapellet og 
sæt jer i bænkene. Tænd et stearinlys, og sluk eller dæmp lyset i loftet. 
Lad børnene falde til ro. Så gør I et korstegn sammen: ”I Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn”.

Sig Gud tak for sommerferien, som er forbi, og for det nye skoleår, 
som er begyndt. Bed ham være med jer i gruppen. Syng for eksempel 
202 Himlene, Herre, fortælle din ære (i Lovsang). Den handler om at tage 
imod Guds ord. Den kan synges inden evangeliet i messen, men kan 
også være gruppens egen sang i dette skoleår. Du kan nøjes med de 
første par vers denne gang og så tilføje flere efterhånden. Vælg alter-
nativt en sang fra DUK sangbogen (Syng en ny sang), for eksempel 160 
Himmelbuens Herre.

Bed nedenstående bøn eller lignende med dine egne ord:

Gud, 
vi takker dig, 
fordi dine ord møder os i Bibelen, 
og fordi du taler til os gennem den. 
Vi takker dig også, 
fordi vi er en del af din Kirke.

Bed som afslutning Fadervor, og gør korstegn sammen med børnene.

Mind børn og voksne om at kigge på Hjemme hos os-siderne inden 
næste gang!

Kateketens evaluering
• Var jeg velforberedt til dagens undervisning? 
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• Var der for få eller for mange aktiviteter?
• Behøver jeg tilføje eller fjerne noget til næste gang?
• Følte sig alle velkomne?
Husk også selv at kigge på Hjemme hos os-siderne (side 9-10) i ar-
bejdsbogen, så at du kan snakke om teksten med børnene næste gang.

Et tip fra bog 3, Kirken - vores hjem
Lav en kopi af ”kortet” på næste side, ét for hvert barn, og gør notater i 
årets løb. Det er dine personlige kort; hverken børnene eller andre skal 
se dem. De skal hjælpe dig med at huske, hvem det enkelte barn er. 
Kortene kan også hjælpe dig ved personlig forbøn for børnene.

Kortet kan også downloades fra 

www.pastoralcentret.dk/paavejmedkristus/laerervejledninger-paavej-
med-kristus/



Mit undervisningsbarn

Navn og adresse: ___________________________________________

___________________________________________________________

Fødselsdag: ________ Dåbsdag: _______ 1. Kommunionsdag: ________

Barnets skytshelgen: ______________  Helgenens fejres den:_______

Øvrige familiemedlemmer: ___________________________________

___________________________________________________________

Kender andre i gruppen: _______________________________________

Interesserer sig særligt for: _____________________________________

Er god til/fritidsinteresser: _____________________________________

God tanke eller idé, som barnet har haft til undervisningen: _________

____________________________________________________________

Andet, der kan være af betydning for at forstå dette barns situation:______

_____________________________________________________________

Bemærk, at der findes børn, som ikke har noget helgennavn eller nogen 
skytshelgen. 
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2 DET NYE TESTAMENTE

Baggrund (KKK 124-127)
Den kristne tro bygger i meget høj grad på Det nye Testamente, og 
især på Evangelierne. Traditionen er også vigtig - den fandtes før det 
skrevne vidnesbyrd, og fortsætter op gennem historien frem til i dag 
- men at budskabet om Jesus blev skrevet ned, var vigtigt for Kirken. 

Evangelierne er en stadig kilde til inspiration og en eviggyldig rettesnor 
både for kristne som enkeltpersoner og for Kirken som helhed. De fik 
deres endelige form omkring 30-70 år efter Jesu død. Markusevangeliet 
menes at være det ældste og Johannesevangeliet det yngste. Tilsammen 
giver de os et klart billede af Jesus Kristus, Guds søn.

Før undervisningen

Mål med undervisningen: 
• At vise børnene, at Bibelen er pålidelig.
• At give dem et vist kendskab til Det Nye Testamente. 

Medbring 
• Bibler og blyanter.
• Papir, farveblyanter, perler, aviser, små kort eller billeder med 

kristne motiver til aktiviteten. 
• Lys, sangbøger og sedler til andagten. 

Undervisning
Leg eventuelt noget sammen - se bilag 1. Spørg, om børnene har læst 
teksten om Hedda på Hjemme hos os-siderne. Tror de, det er rigtigt, at 
bibelcitatet talte til Hedda og ikke blot til Jeremias for lang tid siden?
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Arbejde med bogen
Start med at læse fortællingen og spørgsmålene på side 11. Er børnene 
med på at de tidligste kilder plejer at være de mest pålidelige? De har 
helt sikkert set en film, som de føler er forkert i forhold til den bog, som 
filmen blev lavet efter. 

Måske kan vi også sammenligne med rygter, der vokser og ændrer 
sig for hver gang, de bliver fortalt videre. Er de med på, at sandheden 
om Jesus frem for alt skal søges i Bibelen? (Der knyttes an til denne 
diskussion på side 14). 

Del Bibler ud og lad dem arbejde videre med siderne 12 og 13 i bogen.

Vor katolske tro
De korrekte svar er: Matthæus (menneske), Markus (løve), Lukas (okse), 
Johannes (ørn). De kan finde navnene på evangelisterne i Bibelen. 

Evangelistsymbolerne går tilbage til Johannes Åbenbaring 4,7 og i 
sidste ende til keruberne på pagtens ark. I Åbenbaringen siges det, at 
det første væsen ”lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje 
havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende 
ørn.” Alt sammen symboler på magt og styrke. Se også Ezekiel 1,5-10. 

For evangelisternes vedkommende er forbindelserne følgende: Mat-
thæusevangeliet begynder med Jesu menneskelige slægt. Markus-
evangeliet begynder med historien om Johannes Døberen, profeten, 
der står i løvens landskab, ørkenen, og forkynder Guds rige. Lukas-
evangeliet begynder med historien om Zacharias’ offer i templet, og 
tyren var et typisk offerdyr. (Symbolet er også blevet fortolket som en 
okse, og det viser hen til oksen i stalden ved Jesu fødsel). Johannes-
evangeliets prolog handler om den himmelske herskers inkarnation (= 
menneskevordelse), det himmelske symboliseres her ved ørnen, der 
flyver.

Lukasevangeliet er, som der står i barnets bog, skrevet til en mand 
ved navn Theophilus (Lukas 1,1-4). Han er også nævnt i ApG 1,1. Her 
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er der dog plads til en bredere fortolkning, som man godt kan nævne 
for børnene: Theophilus betyder ”Guds ven”, så måske henvender 
evangeliet sig til alle ”Guds venner” i stedet for til en specifik person!

Tegn, der viser, hvor vigtigt evangeliet er: Man synger halleluja før 
Evangeliet, menigheden står op, og præsten kysser Bibelen.

Når de når frem til at slå de tre tekster om sennepsfrøet op, kan du 
opdele gruppen, så nogle slår op i Matthæusevangeliet, nogle hos 
Markus og nogle hos Lukas, hvis det bliver for besværligt for alle at 
læse tre steder. Derefter kan man hjælpe hinanden med at sammen-
ligne. En typisk forskel er, at Matthæus skriver altid ”Himmeriget” 
(fordi Guds navn var for helligt til at nævne for fromme jøder), hvor 
Markus og Lukas (der skrev for andre læsere), skriver ”Guds rige”. 
Matthæus og Markus er her lidt mere detaljerede og understreger, at 
det er ”mindre end alle andre frø” I Lukas’ version siges det ikke er 
så tydeligt. Eftersom Paulus omtales som brevskriver, kan du minde 
børnene om, at de lærte om Paulus i ”Jesus, vor ven” (bog 2, side 10).

Til sidst læser vi side 14 (”Vi lever vores tro”).

Vi begynder med spørgsmålet om Jesus i kilder uden for Bibelen. Hvis 
eleverne ønsker at vide mere, er her lidt baggrundsinformation: Den 
romerske forfatter Plinius, der blev født i 61, nævnte de kristne og 
Jesus Kristus i et af sine breve. Både han og den, han skrev til, antog, at 
Jesus virkelig havde eksisteret, fordi han havde så mange tilhængere.

Romeren Tacitus, som var embedsmand og historiker, skrev: ”Deres 
navn stammer fra Kristus, som under Tiberius’ regering blev henrettet 
af guvernøren Pontius Pilatus.” Den jødiske historiker Josefus, der 
blev født år 37, og som ikke selv var kristen, skrev også om Jesus.

Derefter fortsætter diskussionen om, at Bibelen er den mest pålidelige 
kilde til Jesu liv og lære. Der findes mange store kunstværker, bøger 
og så videre, der formidler et smukt billede eller en interessant historie 
uden forvanskninger. Imidlertid er der masser af eksempler på det 
modsatte i dag. Det vil sige kunstværker, bøger og film, der fremsætter 
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teorier, som helt modsiger evangelierne, og derfor gør Jesus til noget, 
han har aldrig været. Det er derfor godt, hvis børnene har tænkt over 
spørgsmålet om troværdighed, før de står over for disse moderne og 
alternative Jesus-skildringer.

Aktivitet
Dagens kapitel er meget faktapræget. Det er godt, hvis du kan krydre 
det med en praktisk øvelse. Del nogle A4 eller A5 papirer ud til 
børnene. Læg blyanter, kuglepenne, farveblyanter, ugeblade, sakse, 
limstifter, perler, pailletter, billeder med religiøse temaer eller andet 
frem. Opgaven er at lave et bibelomslag, enten som man selv gerne vil 
have det, eller som man tror andre på ens egen alder ville sætte pris på. 
(Hvordan tror du, en Bibel skulle se ud, for at andre på din alder ville 
få lyst til at læse i den?)

Børnene folder papiret på midten, så det bliver som en lukket bog. På 
forsiden dekorerer eller maler man og skriver ”Bibel” eller en anden 
god titel. På bagsiden, kan de skrive en ”salgsfremmende” bagside-
tekst. (Måske kan de bruge oplysningerne i kapitel et og to i arbejds-
bogen). Når alle er færdig, kan du folde papirerne ud og sætte dem på 
en opslagstavle eller en væg, så man kan se både forside og bagside.

Andagt
Sid i en cirkel omkring et stearinlys eller i et kapel. Hav en kurv parat 
med så mange sedler, som der er børn og kateketer. På hver seddel har 
du skrevet et skriftsted fra Det Nye Testamente. Det gør ikke noget, 
hvis nogle får de samme ord. For eksempel: ”Omvend jer. Himmeriget 
er nær”, ”Kom og følg mig. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere”, ”Salige 
er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”, ” Døm ikke, for 
at I ikke skal dømmes”, ”Bed, og I skal modtage”, ”Frygt ikke. Tro på 
Gud”, ”Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden”. (Se citater i 
bilag 2 på side  111, hvor de er lige til at printe og klippe ud).

Lad kurven gå rundt, og lad alle tage en seddel (uden at se på den). 
Lad alle være stille et stykke tid, så alle kan læse på sedlen og forstå 
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budskabet. Hvis der ikke er så mange, kan enhver læse sit citat højt. 
Så synger I sammen nr. 220 Himlene, Herre, fortælle din ære (i Lovsang) 
helst alle versene.

Tak Gud for dagen og den tid, I havde sammen. Afslut med Fadervor 
og korstegn.

Husk at minde børnene og deres forældre om at læse Hjemme hos 
os-siderne til næste gang! Lad gerne forældrene komme ind og se 
børnenes bibelomslag. 

Kateketens evaluering
• Hvordan gik dagens undervisning?
• Kunne børnene rumme så mange fakta om Det Nye Testamente?
• Havde jeg forberedt mig godt nok?
• Fungerede det praktiske arbejde?
• Er der noget særligt, jeg skal huske til næste gang?
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3 FRELSESHISTORIEN

Baggrund
(KKK 1081, 1093–1098)

Når man ser på historien om Guds folk, kan man se, hvordan Gud 
gentagne gange greb ind. Vi er ikke overladt til os selv. Gud har en 
plan med os. Han har også en ”plan B”, når mennesket ødelægger 
den oprindelige tanke. Det er vigtigt, at vi ikke opgiver håbet, men 
indser, at Gud er med fra start til slut. Man kan forestille sig en linje fra 
skabelse gennem udvælgelsen af   Guds folk, inkarnationen (Gud bliver 
menneske), Kirken i dag og frem til Kristi endelige komme. Ligeledes 
ser vi vores eget liv som en vej, hvor Gud er med og ønsker at lede os 
frem til frelse.

Før undervisningen

Formål
• At vække børnenes bevidsthed om begrebet frelseshistorie.
• At hjælpe dem til at indse, at Gud er villig til at gribe ind også i 

deres liv.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt røde eller sorte druer, morter og støder, si, ske og en skål.
• Eventuelt kopier af krydsord fra bilag 3.
• Lys og sangbøger til tilbedelsen.

Undervisningen
Sig velkommen til alle, og leg eventuelt noget sammen, jf. bilag 1.
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Spørg, om børnene har set på kortet på Hjemme hos os-siderne. Se på 
det sammen og påpeg, at Nazareth, Betlehem, Galilæa, Genesaret Sø, 
og så videre stadig eksisterer. Det er intet eventyrland, Jesus bevæger 
sig rundt i, men et virkeligt land!

Arbejde med bogen
Læs sammen om Julia på side 17.

Lad eleverne besvare spørgsmålene nedenfor. Tal dernæst om det i 
grupper, og se, om I kan blive enige om de fem vigtigste begivenheder 
af de ti, der står nederst på siden. Der er ikke fem rigtige svar, men 
diskussionen kan være interessant og vise, hvad deltagerne lægger 
større eller mindre vægt på. Ingen af punkterne er helt ubetydelige, 
og det kan sikkert være svært at blive enige om det væsentlige. Hvis 
grupperne ikke kan nå til enighed, kan det måske komme til afstemning 
for at afgøre, hvilke punkter der skal med. Du kan også lade børnene 
foretage individuelle valg, så et kryds viser det, gruppen blev enig om, 
medens en kulørt prik viser, hvad bogens ejer selv mener. 

Gå til side 18 og læs om frelseshistorien. Følg ”vejen”, og sørg for at alle 
forstår, hvad de forskellige hændelser indebærer. På linjerne skriver 
børnene de begivenheder, der drejer sig om. Måske kan de klare det 
selv og kan huske nogle af historierne fra bog 4. Ellers må man hjælpe 
dem. 

De korrekte svar er nedefra og op: Gud skaber verden (skabelsen eller 
Adam og Eva), Gud redder Noa og hans familie (Noa og arken), Gud 
kalder Abraham (Abraham), Moses fører Guds folk ud af Egypten 
(udvandringen fra Egypten eller Exodus), templet bygges (templet 
i Jerusalem, planlagt af kong David og afsluttet af Salomon), Gud 
sender profeter til sit folk (profeter), Jesu fødsel (Jesu fødsel), Jesus 
opstår (Jesu opstandelse), Kirken vokser (Kirken opstår).

Fortsæt på side 19 med den blodige lignelse om vinbønderne i 
vingården. Forklar, at vinbønderne skulle tage sig af vingården, men 
at det stadig var manden, der ejede den, og at han var berettiget til en 
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del af høsten. Tjenerne og sønnen symboliserer profeterne og Jesus. 
Vinbønderne er mennesker, der ikke accepterer Guds budskab eller 
hans søn. På denne måde viser Jesus, at Guds frelsesplan sker lige nu. 
Han fortæller dette, dagen før han bliver korsfæstet. Farisæerne, som 
lytter, bliver tavse, for de forstår, at hans lignelse er rettet mod dem. 

De ord, der skal udfyldes på side 19 er: ”på mangfoldige måder”, ”talt 
til fædrene” og ”gennem sin søn”. 

På side 20 får børnene lejlighed til at tegne deres egen livsvej. De kan få 
hjælp både af, hvad der diskuteres på side 17, og af billedet på side 18. 
Lad dem tegne lidt i fred, gerne med stille baggrundsmusik. Når alle er 
færdige, kan du måske gå rundt og lade alle nævne en lejlighed, hvor 
de følte, at Gud greb ind eller var med på en særlig måde - men det er 
også tilladt ikke at sige noget.

Et godt råd, der også virker ved andre lejligheder, er, at du kan gå 
holdet rundt to gange. Hvis ingen turde sige noget i starten, men flere 
til slut, kan de, der sad i starten, have fået mod eller ideer til at sige 
noget, efter de andre har gjort det. De kan godt få en chance til.

Aktivitet
I det omfang der er tid, kan man vælge en af følgende aktiviteter - eller 
lad nogle lave aktivitet 1 og andre aktivitet 2. Sandsynligvis findes 
der i gruppen både nogen, der foretrækker stillesiddende aktiviteter, 
medens andre foretrækker aktiviteter, hvor man skal bevæge sig. Alle 
behøver ikke gøre det samme hele tiden!

Aktivitet 1
Tag et par store klaser godt skyllede druer. Lad deltagerne vaske deres 
hænder. Fortæl, at vin var en almindelig drik på Jesu tid. Børn drak det 
sandsynligvis også, fortyndet med vand. Vinplanten blev et symbol 
på det jødiske folk, fordi der var mange af dem, og den var typisk 
for det land, som Gud havde lovet dem. Vin fremstilles af gæret vin-
druesaft. På Jesu tid trampede man ofte i druerne for at presse dem. 
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Så gærede væsken i lerkander eller gedeskind. I skal nu ikke lave vin, 
men druesaft.

Kom en passende mængde druer i en morter, og stød dem, så de bliver 
til mos, (man behøver ikke trykke særligt hårdt). Sæt en si over en skål 
og hæld mosen i sien. Træk en ske frem og tilbage i mosen, så at væsken 
løber ned i skålen. Skaller, kerner og det, der ellers bliver tilbage i sien, 
smides væk. Fortsæt med at mose og si flere druer, indtil der er nok 
saft. Hæld den i glas, og drik (500 gram druer giver omkring 3 dl saft).

Aktivitet 2
Kopier bilag 3, og del det ud til børnene, så de kan løse kryds og 
tværsen. De har brug for bibler, blyanter og viskelædere. Formentlig 
har de også brug for lidt hjælp, især med spørgsmål 6, hvor man kan 
fortælle dem, at Ef står for efeserne (”Til de kristne i Efesus”), og hjælpe 
dem med at finde dette brev i Bibelen.

Løsning: 

1 V I N G Å R D

2 G A L I L Æ A

3 J O H A N N E S

4 D E N A R

5 R I D E D Y R

6 B E R U S E D E

7 G Æ R D E

8 V I N T R Æ E T

Tilbedelse
Start som sædvanlig med et fælles korstegn. Læs sammen Magnifi-
cat - Marias lovsang (bilag 11), gerne som vekselsang (det vil sige, at 
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gruppen inddeles i to halvdele, der hver skiftes til at læse et vers op). 
”Han har øvet vældige gerninger med sin arm,” minder om verdens 
frelseshistorie, og ”den Mægtige har gjort store ting mod mig,” minder 
om, at Gud griber ind også i vores egne liv.

Bed børnene om at tænke på noget stort og stærkt, som Gud har gjort, 
og vær stille et stykke tid. 

Syng så for eksempel nr. 220 Himlene, Herre, fortælle din ære (i Lovsang). 

Alternativ sang: Når jeg er træt og trist, når modet svigter (Nr. 658 i Den 
danske Salmebog) se teksten her: http://www.dendanskesalmebogon-
line.dk/salme/658. Husk, at du kan høre melodier til de fleste sang-
forslag ved at gå ind på vores Youtube-spilleliste (se mere i afsnittet 
”Links til melodier på Youtube” på side 9).

Afslut med Fadervor og korstegn.

Mind gerne børnene og deres forældre om at arbejde med Hjemme hos 
os-siderne til næste gang. 

Kateketens evaluering
• Lykkedes det mig at hjælpe børnene til at forstå begrebet frelses-

historie?
• Er der noget jeg bør præcisere næste gang?
• Virkede de praktiske aktiviteter?
• Kunne børnene koncentrere sig under tilbedelsen?
• Var det noget, jeg skulle have gjort anderledes?
• Havde jeg tid til at møde forældrene og forklare, hvordan vi 

arbejder med Hjemme hos os-siderne?
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4. JESU DÅB

Baggrund 
(KKK 535–537)

Denne lektion har egentlig tre forskellige temaer, selvom de overlap-
per. Vi præsenterer Markusevangeliet. Vi læser om Jesu dåb i Markus’ 
version, og vi taler ud fra Jesu dåb om vores egen dåb. Johannes 
Døberen regnes som den sidste profet i den Gamle Pagt, og som sådan 
er han et forbindelsesled mellem det gamle og det nye. Han og Jesus 
var i familie, og han sparkede af glæde i sin mors mave, da Maria 
besøgte hans mor Elisabeth (Lukas 1,41-44). Johannes var seks måneder 
ældre end Jesus, og han gik foran ham og banede vejen for ham. Trods 
Johannes’ succes, trods de store skarer, trods den opmærksomhed, han 
vakte, var han aldrig i tvivl om sin egen position: ”Efter mig kommer 
han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned 
og løse hans skorem” (Mark 1,7).

Før undervisningen

Formål
• At lære børnene noget om Jesu dåb og den kristne dåb.
• At få dem til at tænke over, hvad deres egen dåb kan betyde.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Sangbøger til andagten. Også gerne et stort påskelys.

Undervisningen
Velkomst. Tid til en leg? Se bilag 1.
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Arbejde med bogen/aktivitet
Læs side 23 i barnets bog. Gennemgå spørgsmålene sammen. Hvis 
du vil, kan I i stedet for at tale om teksten, lege ”Fire hjørner” ud fra 
spørgsmålene på side 23. De resterende spørgsmål kan børnene tage 
stilling til ved håndsoprækning. Forklar, at børnene vil komme til at 
høre en række udsagn. Hvert hjørne af lokalet symboliserer et svar, en 
mening. Der er altid et hjørne til dem, der er usikre eller ikke synes, 
nogen af   de andre hjørner passer. Efter hvert spørgsmål kan dem, der 
står i samme hjørne, tale lidt med hinanden. Bagefter kan de så fortælle 
de andre, hvorfor de har valgt det hjørne. Derefter tager man det næste 
spørgsmål. Man kan også have en kateket i hvert hjørne, der taler lidt 
med børnene og hører, hvorfor de valgte, som de gjorde. 

1) Kan du huske din egen dåb? (Dem, der kan huske det præcist - fordi 
de blev døbt som ældre - går til hjørne et. Dem, der har en idé om, hvad 
det var gennem fotografier, historier eller video går til hjørne to. Dem, 
der ved, at de blev døbt, men ikke har nogen ”billeder” af det, går til 
hjørne tre. Og dem, der ikke passer ind i nogen anden hjørne - måske 
fordi de ikke er blevet døbt endnu - går til hjørne fire).

2) Hvem var det, der besluttede, at du skulle døbes? (Dem, der bestemte 
det selv - hjørne et. Forældrene bestemte - hjørne to. Andre i familien 
bestemte - hjørne tre. Ingen af   disse, eller en kombination - hjørne fire). 

3) Fejrer I din dåbsdag - det er årsdagen for dåben? (Ja, altid - hjørne 
et. Nogle gange - hjørne to. Aldrig - hjørne tre. Ikke døbt eller lignende 
- hjørne fire).

4) Hvad synes du man bør gøre for at fejre det? (Tænde dåbslyset og 
bede - hjørne et. Spise en kage eller en lækker dessert - hjørne to. Gå i 
kirke og vise sin taknemmelighed - hjørne tre. Andre svar - hjørne fire).

5) Er dåben mest et fint minde, eller betyder det noget for dit liv i dag? 
(Det betyder meget for mit liv - hjørne et. Det betyder lidt - hjørne 
to. Det betyder ikke noget for mit liv i dag - hjørne tre. Intet af dette - 
hjørne fire). 
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Man kan også finde på andre spørgsmål end dem, der står i arbejds-
bogen, for eksempel: 6) Hvornår synes du, man bør blive døbt? (Som 
voksen - hjørne et. Som ung - hjørne to. Som baby - hjørne tre. Andre 
muligheder - hjørne fire). Argumenterne kan på den ene side være, at 
man bør være stor for selv at kunne bestemme, og på den anden side 
at initiativet er Guds - at dåben er en gave, der gives til en, før man har 
viden, færdigheder og evner til selv at mene noget.

Hvis du har nogen i gruppen, som ikke er døbt, skal du som kateket 
være opmærksom på også at lade dette barn komme til orde - uanset 
om du bare taler eller leger ”fire hjørner”. Som svar på spørgsmål 2, 
kan han/hun for eksempel redegøre for sin holdning til, hvem der skal 
beslutte, snarere end hvem, der rent faktisk gjorde det.

Måske bør man afholde sig fra spillet, hvis der er nogen udøbte 
i gruppen. Tænk over det inden! Det er ikke så sjovt at skulle gå til 
det samme hjørne hele tiden og ikke tage så nuanceret stilling som de 
andre. 

Det sidste spørgsmål, det om Jesu dåb, fører over til næste side. 
Gennemgå siderne 24 og 25. I taleboblen skal der stå: ”Gå hen og fortæl 
Johannes, hvad I hører og ser”. Svaret på side 25 er naturligvis Jesus. 
Når vi taler om Treenigheden kan man sammenligne med for eksempel 
en familie eller en plante. I en familie er der mor, far og børn - de er alle 
forskellige mennesker, men én familie. En plante består af stilk, blade 
og blomster - tre dele, men ikke desto mindre en helhed. I den Hellige 
Treenighed er der tre personer, men én Gud.

Se også side 26. Er der tid, kan man læse Matthæusevangeliet 3,13-15 
og se, hvordan Johannes først ikke syntes, han burde døbe Jesus.

Andagt
Denne andagt bliver en fornyelse af dåbsløfterne. Forklar børnene 
hvad der skal ske. (Skulle der være nogen, der ikke er døbt, må de 
gerne svare på spørgsmålene alligevel).
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Sid i kirken ved siden af   påskelyset - eller bliv i lokalet i en kreds omkring 
et lille dåbslys - måske et gammelt et fra sidste år. Lyset tændes, og 
det forklares, at dåbslyset altid tændes ved påskelyset under en dåb. 
Det symboliserer, at vi skal sprede Kristi lys. Når vi sidder omkring 
påskelyset, sidder vi ligesom rundt om ham. Symbolerne Α (Alfa) og 
Ω (Omega) betyder, at Jesus er begyndelsen og enden, alfa og omega (i 
det græske alfabet er Ω det sidste bogstav).

Gør korstegn sammen. Sig noget i stil med: ”Fader i himlen, vi takker 
dig for vores dåb og for, at vi er blevet medlemmer af din Kirke. Hjælp 
os til at leve som kristne og til at sprede dit budskab videre.” Syng 
sammen nr. 220 Himlene, Herre, fortælle din ære (i Lovsang). Sig, at I 
nu skal til at forny jeres dåbsløfter og selv svare på det, forældre og 
faddere sagde ja til ved dåben. En kateket stiller spørgsmålene, og de 
øvrige svarer enten ”Ja, jeg forsager/tror” eller bare ”Ja”. 

Forbeder: Forsager I synden for at leve i Guds børns frihed? 

Alle: - Ja, jeg forsager.

Forbeder: Forsager I den Ondes fristelser, for at synden ikke skal 
få magt over jer?

Alle: - Ja, jeg forsager.

Forbeder: Forsager I djævelen, som er syndens fader og mørkets 
fyrste?

Alle: - Ja, jeg forsager.

Forbeder: Tror I på Gud, den Almægtige Fader, himlens og 
jordens Skaber?

Alle: - Ja, jeg tror.

Forbeder: Tror I på Jesus Kristus, hans Énbårne Søn, vor Herre, 
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som er født af Jomfru Maria, som har lidt og er blevet begravet, 
som opstod fra de døde og sidder ved Faderens højre?

Alle: - Ja, jeg tror.

Forbeder: Tror I på Helligånden, den hellige, katolske Kirke, de 
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv?

Alle: - Ja, jeg tror.

Dette er vor tro! Det er Kirkens tro, som vi frimodigt bekender i 
Kristus Jesus, vor Herre.

Alle: - Amen

Til slut kan man bede en takkebøn, for eksempel: 

Gud,  
jeg takker dig, for at jeg er blevet døbt.  
Dengang fik jeg lov til at høre til den store familie, som er din 
Kirke. Vær altid hos mig.  
Amen. 

Afslut med et fælles korstegn.

Alternative sange: 

• 567 Alle mine kilder eller 
• 568 Fast skal min dåbspagt evigt stå (i Lovsang). 

Husk at minde børnene og deres forældre om at se på Hjemme hos 
os-siderne til næste gang
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Kateketens evaluering
• Er undervisningen varieret nok, eller bliver det bare arbejde med 

bogen hver gang?
• Hvordan er stemningen i gruppen? Er børnene søde mod hinanden?
• Synes børnene at forstå, at deres dåb har noget at gøre med deres 

liv i dag?
• Er der noget, jeg skal tænke på til næste gang?
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5 GUDS RIGE

Baggrund
(KKK 542-546, 567)

Fortællingen om Guds rige eller Himmeriget er et af de mest centrale 
i hele Jesu budskab, og ordene er nævnt adskillige gange i de tre syn-
optiske evangelier. Der er et begreb, det ikke er helt let at forklare. Det 
er, som om ord ikke slår til, og Jesus brugte ofte lignelser til at forklare: 
”Med Guds rige det er ligesom ...”

Nogle gange refereres der til det, der venter efter døden. Andre gange 
handler det om Guds rige på jorden. For Gud er der måske ikke nogen 
afgørende forskel. Guds rige er både nutid og fremtid. For det at 
komme ind i Guds rige, er at blive en discipel af Kristus. At vinde Guds 
rige er store ”ofre” eller anstrengelser værd. Og alle er inviteret!

”Når jeg som kristen betragter mit livs begivenheder, synes de underligt 
velkendte: De ligner Jesu jordiske skæbne. Han måtte leve et usikkert 
liv med hårdt arbejde, han var glad, og han græd, han blev oprørt, 
og han blev fristet af den onde. Han mødte modstand og manglende 
forståelse, og han gik alene hen for at gøre, hvad der skulle gøres. Hans 
liv endte i en bitter tragedie. Alt dette gjorde og led han for min skyld. 
Ja, han måtte gøre alt dette for at indgå i sin herlighed (jf. Luk 24,26), 
og på samme måde skal vi også gå gennem mange prøvelser for at 
komme ind i Guds rige (jf. ApG 14,22).

Også det, der ser ud som en endelig katastrofe, helt blottet for mening, 
er et tegn på en større sammenhæng. Guds rige er denne større sam-
menhæng. Guds rige er Guds hemmelighed. Når jeg i tro accepterer 
dette, så bliver mit liv helt og meningsfuldt også med dets mørke sider; 
også fiaskoen kan være en vej til Gud” (Fra Oremus).
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Før undervisningen

Formål
• At få børnene til at forstå noget om Guds rige på jorden.
• At tilskynde dem til selv at arbejde for Himmeriget 
• At vække en længsel efter at komme ind i Guds rige.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt sennepsfrø.
• Akvareller eller plakatfarver, malepensler, A4-papir.
• Lys og sangbøger til tilbedelse.

Undervisning
Sig velkommen til alle og begynd eventuelt med en leg, jf. bilag 1. 
Spørg, om de har læst Hjemme hos os-siderne, og om de nogensinde 
har været med til en velsignelse, som de vil fortælle om.

Arbejde med bogen 
Læs sammen historien og spørgsmålene på side 29 i barnets bog. Kan 
børnene finde på flere måder at hjælpe Ansas familie på? Gud er livets 
og retfærdighedens Gud, og alle er velkomne i Guds rige. Dér er man 
solidarisk med hinanden. At ofre sin tid eller sine penge er småting i 
arbejdet på at virkeliggøre Guds rige. 

Gennemgå side 30 (”Vores katolske tro ”). Du kan medbringe en pose 
sennepsfrø og vise, hvor små de er. (Det er frø, der bruges når man 
laver sennep, og både brune og gule sennepsfrø kan købes i supermar-
kedet). Lad eleverne udfylde de manglende ord i Fadervor: ”Komme 
dit rige”. 

Fortsæt med side 31. Surdej var det hævemiddel, man brugte på Jesu 
tid, men det bruges stadig i dag. Surdej indeholder mælkesyrebakte-



43

rier og gærsvampe og giver et syrligt, luftigt og holdbart brød. Det 
korrekte citat fra Mark 10,14-15 lyder: ”Lad de små børn komme til 
mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger 
jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer 
slet ikke ind i det.”

På side 32 (Vi lever vores tro), er der en interaktiv øvelse, hvor de 
børnene hver især skal overveje en række valg, og se hvad det fører til. 
(Den er baseret på serien på side 29 i barnets bog.) Vælger de at lade 
Guds rige vokse eller blive kvalt?

Aktivitet
I Galaterbrevet, Paulus’ brev til de kristne i Galatien, giver Paulus 
eksempler på, hvad der hører til Guds rige, og hvad der ikke gør: 

”Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvæ-
velse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, 
hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og 
mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har 
sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds 
rige. Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, 
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. 
Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, 
har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begærin-
gerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os 
ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden”  
 (Gal. 5,19-26). 

(Se ordforklaring nedenfor)

Skriv de femten negative ord (eller nogle af dem) på lige så mange 
sedler, og gør det samme med de ni positive. Bland dem og lad børnene 
sortere dem efter, hvilke der hører til Guds rige, og hvilke der ikke 
gør. Fordel farver, pensler, og papir. Lad hvert barn vælge et ord at 
illustrere på et stykke papir. Til sidst kan I lave en udstilling, og sætte 
alle de billeder, der repræsenterer noget af Guds rige på ét sted, og de 
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andre et andet sted. Man kan give det overskrifter som ”Guds rige” 
eller ”Åndens frugter” og ”Når Guds rige mangler” eller ”Lidenskaber 
og begær”.

Ordliste til Paulus’ Galaterbrev
Paulus kan være svær at læse. Slår man de svære ord i Galater-
brevsteksten op i Den danske ordbog, så er de fleste af dem mærket 
med ”gammeldags sprogbrug”. Det er derfor ikke svært at forestille 
sig, at børnene overhovedet ikke kender dem. Hvis teksten skal give 
nogen mening, er det derfor nødvendigt at forklare betydningen. Her 
er en liste over de sværeste ord.

utugt (former for) seksuelt samvær der traditionelt ikke 
tillades af samfundet, især sex uden for ægteska-
bet; usædelighed.

udsvævelse adfærd der er usømmelig eller afvigende fra det 
normale, især med hensyn til sex og alkohol; ud-
skejelse.

kiv skænderi eller strid, ofte om ligegyldige småting. 
At yppe kiv betyder at sætte et skænderi eller en 
strid i gang.

splid dyb uenighed eller uoverensstemmelse.

klike mindre, afgrænset gruppe af personer (som mere 
eller mindre bevidst holder andre uden for deres 
fællesskab).
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nid følelse af voldsomt had eller stærk misundelse.

svir I denne sammenhæng: det at svire (drikke alkohol 
i større mængder, ofte på værtshus og sammen 
med andre).

Fra	Den	danske	ordbog	på	nettet	(www.ordnet.dk/ddo)

Andagt
Der er flere egnede sange med temaet Guds rige. Sid som sædvanlig 
med et tændt stearinlys, og begynd med korsets tegn. Syng sangen Søg 
først Guds rige nr. 220 i DUK sangbogen (Syng en ny sang). Sig, du nu 
vil læse den bibelske tekst, som sangen er taget fra, og læs så Matthæus 
6,31-33.

Jesus sagde: ”I må altså ikke være bekymrede og spørge: 
Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi 
tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres 
himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først 
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift.”

Syng nr. 230 Lille Guds barn, hvad skader dig (i Lovsang).

Vær stille et stykke tid og bed derefter Fadervor, måske med lidt ekstra 
vægt på ” Komme dit rige!”

Afslut med en fælles korstegn.

Husk at minde børnene og deres forældre om at se på Hjemme hos os-
siderne sammen til næste gang! Inviter dem ind og se på udstillingen 
om Guds rige / Åndens frugter og det modsatte!
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Kateketens evaluering
• Hvordan føles det efter dagens undervisning?
• Er eleverne opmærksomme og interesserede?
• Er jeg nødt til at gøre noget for at få bedre kontakt med dem?
• Har de forstået tanken om Guds rige?
• Formår jeg at kommunikere med forældrene?



47

6 DISCIPLENE KALDES

Baggrund
(KKK 542, 787, 618)

Nu handler det om, dengang da Jesus kaldte sine disciple. Det foregik 
konkret ved bredden af en sø i Galilæa, Genesaret Sø, og det foregår, 
når han kalder hver enkelt af os. Hvad er karakteristisk for en discipel 
af Jesus? Hvad kræves der? Jesus selv taler om ”at tage sit kors op” og 
følge ham. Det er det hele værd at satse alt på Jesus og hans rige, men 
der er ingen, der har sagt, at det skal være nemt...

Før undervisningen

Formål
• At fortælle, hvordan det var, da Jesus kaldte sine disciple.
• At øge elevernes bevidsthed om, at de hver og én er kaldede til at 

være Jesu disciple.

Medbring
• Bibler.
• Blyanter, papir.
• Eventuelt forberedte sedler og / eller bind osv. til legen.
• Lys, sangbøger, og kurv til andagten.

Undervisning
Sig velkommen til alle, og leg noget sammen, se bilag 1.
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Arbejde med bogen 
Start med at læse på side 35 om Julia og hendes veninde Mimmi. 
Børnene kan helt sikkert fortælle, hvorfor pigerne er glade for at få 
en opgave. De får tillid, en særlig opgave, bibliotekaren viser, at hun 
stoler på dem, de føler sig store og kloge, de lærer nye ting, de får en 
opgave at udføre. Måske får de også nogle gange en bog som tak for 
hjælpen. 

Men hvad kan være ulemperne ved opgaven? Deres frihed begrænses. 
Hvad hvis de nu har lyst til at lege udenfor i spisefrikvarteret, så må 
de stadig tænke på deres ansvar for biblioteket og gå over og se, om 
der ligger bøger fremme på gulvet eller bordene. Måske afføder deres 
særstatus jalousi blandt dem af deres venner, der ikke har fået det 
samme tilbud. Det er ikke usandsynligt, at de af og til vil blive drillet 
og kaldt ”bogorme”, ”nørder” eller ”bibliotekarens kæledægger”.

Spørg, som en overgang til den næste side, om nogen kan huske, hvad 
der skete, da Jesus kaldte sine disciple. Læs teksten under overskriften 
”Vores katolske tro” på side 36 - 37. Med hensyn til de forskellige navne 
kan Matthæus have været Levis dåbsnavn. Lad børnene udfylde de 
tomme streger (der skal stå: ”Følg mig”) og gennemgå spørgsmålene. 
At tage sit kors op er jo et udtryk for at bære sine lidelser og ikke flygte 
fra dem. Korsfæstelse var en romersk dødsstraf og de dødsdømte 
skulle, som Jesus selv, bære deres kors (eller rettere tværbjælken) til 
stedet for henrettelsen. Sandsynligvis sigter Jesus til sin død, når han 
opfordrer disciplene til at tage deres kors op og følge ham.

Har børnene ”lidt” for deres tro på noget tidspunkt (blevet drillet, 
skullet forklare uforstående lærere om troen, givet afkald på noget 
sjovt for at gøre godt eller for at gå til messe,...)?

Hvad tror de, Jesus tænkte, da disciplene skændtes om, hvem der var 
den største. Måske: ”Åh nej, nu de har misforstået det hele igen!” Og 
så sætter han sig tålmodigt ned og forklarer: ”Hvis nogen vil være den 
første (største), skal han være den sidste (mindste) af alle.”

I denne sammenhæng er der meget at snakke om ... I verdens øjne er 
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den succesfulde virksomhedsleder den største, selv om han indirekte 
bidrager til miljøødelæggelse og social uretfærdighed. I Guds øjne er 
den lille miljøforkæmper sandsynligvis større. I verdens øjne er de 
rige lande på toppen af alle lister. Men de fattige lande og mennesker, 
der lider, er sandsynligvis tættere på Gud. I skolen er den stærkeste 
fyr ham med den højeste status, men den frygtsomme og forfulgte er 
tættere på Guds hjerte. På den anden side, kom Jesus ikke for at kalde 
retfærdige, men syndere (Mark 2,17). Så snart vi tror, vi ved, hvordan 
det er, udfordrer Jesus os igen til at tænke det modsatte!

Det er ikke så let at virkelig at tage imod Jesu ord om at de sidste 
skal blive de første, og de første de sidste. Hvis du ønsker at fordybe 
dig mere i denne anbefales blandt andet afsnittene om sociallæren i 
YOUCAT (afsnit 438-451).

Aktivitet 1
Nu er det tid til et rollespil om tillid. Forhåbentlig vil der komme 
en diskussion om eller en kommentar til, hvem der er værd at satse 
på, hvem man kan stole på ... Opdel gruppen, så nogle er fiskere på 
bredden af Genesaret sø, før Jesus kalder dem. Hvis du vil, kan du give 
dem nogle rekvisitter, for eksempel et blåt tæppe, der forestiller vand. 
De skal ikke opføre sig ens, men afgøre individuelt, hvem de ønsker at 
følge. Du bør dog huske dem på, at fiskeriet er deres levebrød. Hvis de 
ikke fanger fisk nok, tjener de ikke nogen penge den dag. 

Nogle andre børn får hver en seddel, som kun de selv skal læse. Det 
kunne for eksempel være

• Du er mor til Jakob og Johannes. Din søster er kommet på besøg, og 
nu går du til stranden og fortæller fiskerne, at de får lov til at smage 
hendes gode sesamkager, hvis de kommer med dig hjem. 

• Du er ven med Simon og Andreas. Du går ned til stranden og prøver 
at få fiskerne til at gå en tur med dig i stedet for.

• Du er en tyv, der gerne vil have nogle penge. Du går ned til stranden 
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og beder et par fiskere gå med dig og tage deres fangst med sig. Siden 
vil du stjæle deres fisk og sælge dem.

• Du er lillesøster/bror til et par af fiskerne. Du går ned til stranden og 
spørger, om de ikke vil komme og lege med dig i stedet for at fiske.

• Du er Jesus, der har brug for disciple. Du går ned til stranden og 
fortæller dem, at de skal følge dig, fordi du ønsker at gøre dem til men-
neskefiskere.

De, der har fået en seddel, kommer én efter én til fiskerne og forsøger 
at få et par af dem med. De kan hver få et minut eller to. Så skal de gå 
videre, enten alene eller med de fiskere, der har besluttet sig til at følge 
dem.

Bagefter kan de, der kaldte på de andre, fortælle hvad de forestillede 
sig, og fiskerne kan fortælle, hvorfor de valgte at følge eller ikke at 
følge de respektive personer. Måske kommer det frem, at det ikke er 
værd at forlade sit job og sin aktivitet for ”hvad som helst”. Der er en 
forskel på dem, der forsøger at friste dig med noget; dem, der bare vil 
have dig med for deres egen skyld eller endda forsøger at narre dig; og 
så dem, der virkelig har noget at byde på, noget at give og en mission, 
der er vigtig.

Hvad var det, der gjorde, at folk vovede at tro på Jesus (som de jo gjorde, 
selv om det måske ikke blev sådan i denne leg)? Hans udstråling og 
godhed? Guds ord ved dåben? At han prædikede ”med myndighed” 
(Mark 1,27)? At han underbyggede sine ord med mirakler?

Spørgsmålet om Jesu myndighed optog også hans samtidige (Matt 
21,23, Mark 11,27, Lukas 20,1).

Vi, der lever i dag, kan tage hans sidste tid med i betragtning: At han 
var parat til at dø for os mennesker - at han tog sit kors op - og at han 
ved Opstandelsen viste, at han havde magt over liv og død. Det er i 
denne sammenhæng værd at understrege, at ikke alle lytter til Jesu 
opfordring om at følge ham - hverken i hans samtid eller nu i dag. I 
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kapitel 5 (side 31 i barnets bog) læser vi om den mand, der ejede meget, 
og som gik sin vej, da Jesus sagde: ”Én ting mangler du: Gå hen og 
sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i 
himlen. Og kom så og følg mig!” (Mark 10,21). Der var en god mand, 
og Jesus ”fattede kærlighed til ham”, men han var ikke parat til at ofre 
alt for det evige liv og til at blive en discipel af Jesus.

Dette bibelcitat passer ind i kapitlet om Guds rige, men kan også 
behandles her, hvor det handler om at blive kaldt. Ikke alle siger ja. 
Selv om der er alt at vinde, kræves der også ofre.

Aktivitet 2
Et alternativ til rollespillet er at foretage en vandring i troen. Det kan 
føre til en samtale om at turde stole på den, der fører os. Jesus er vor 
leder. Følger vi ham? Vover vi at stole på, at han vil vise os den rigtige 
vej? Opdel alle i par. En fra hvert par får bind for øjnene (der er sikkert 
et par tørklæder i garderoben), og den anden skal føre ham / hende 
gennem kirkens lokaler. Lederen skal være opmærksom og fortælle, 
om der er et trin eller et sving, lede den ”blinde” forbi møbler og andre 
ting. Derefter bytter de og gør det en gang til med den anden som 
leder.

Arbejde med bogen
På side 38 i barnets bog ”Vi lever vores tro” er der en fortælling om 
Jakob, der føler sig kaldet af Jesus. I opgaven på nederste halvdel af 
siden, skal børnene finde bibelcitater. Hvis det er for meget for børnene 
at skulle finde fem vers hver, kan det deles ud, så hver kun skal finde et 
eller to og derefter fortælle de andre, hvad der er det rigtige ord til alle 
personerne. Den rigtige løsning er

2 Timoteus 4,7 - Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret 
troen.

1 Korinther 9,26 - Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som 
en bokser, der slår i luften.
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Åbenbaring 14,12 - Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem 
som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.

Matthæus 20,16 - Sådan skal de sidste blive de første, og de første de 
sidste.

2 Timoteus 2,5 - Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke 
følger reglerne.

Andagt
Lad børnene før andagten skrive en bøn på et stykke papir og folde 
det sammen. Saml alle bønnerne i en kurv og fortæl, at vi på den 
måde bringer vore anliggender og dem, vi ønsker at bede for, med til 
andagten. Sæt jer, som I plejer og tænd et lys. 

Bed først Fadervor sammen, og sig så dette eller lignende: 

Tak Gud,  
for at du altid er med os og hører vore bønner.  
Du ved, hvad vi ønsker, og hvad vi har brug for.  
I dag beder vi især for alt det, vi har skrevet på disse sedler.  
Hør vores bønner og hjælp os til at være dine disciple!

Vær stille et øjeblik. Syng derefter: nr. 241 Vi rækker vore hænder frem (i 
Lovsang).

Afslut med korsets tegn.

Alternative sange til denne gang: Nr. 460 Vi pløjed og vi så’de (i Lovsang).

Husk at minde børnene og deres forældre om at se på Hjemme hos 
os-siderne sammen til næste gang!
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Kateketens evaluering
• Gik det godt med at få børnene til at forstå, at Jesus ikke blot kaldte 

sine disciple, da han gik på jorden, men at han stadig kalder enhver 
af os i dag? 

• Hvordan fungerede legene og aktiviteterne?
• Begynder børnene at føle sig mere sikre, når de skal slå op i Bibelen?
• Kunne de koncentrere sig under andagten?
• Er der noget særligt at huske til næste gang?



54



55

7. MARIA

Baggrund
(KKK 963-970)

Nådens mor, Kirkens mor, vor forbeder hos Gud, et forbillede i tro, 
mor og jomfru, uden synd ... Jomfru Maria er vigtig på mange måder. 
Uden hendes ”ja” var Gud ikke blevet født ind i verden. Hun kan 
hjælpe os på vejen til Jesus. ”For efter sin optagelse i Himlen er hun 
ikke ophørt med denne frelsebringende opgave, men fortsætter den 
gennem sine mangfoldige forbønner for at opnå den evige frelses 
gaver for os” (KKK 969).

Det er godt, hvis børnene får et forhold til Maria. Hun er ikke kun 
vores mor, men også vores søster i troen. Og hun er en trofast discipel, 
som igen og igen har sagt ja til sit kald til at tage imod Kristus og gå 
med ham.

Før undervisningen

Formål
• At vække børnenes kærlighed til Maria og give dem viden om 

Maria.
• At vise dem forskellige måder at bede til og sammen med Maria.

Medbring
• Bibler og blyanter
• Perler, tynd ståltråd, evt. kors, bidetang og fladtang til rosenkranse.
• Sakse, kopier af bilag 4 på tykt papir eller for eksempel gamle foto-

kalendere at overføre mønstret på, tape og måske farveblyanter og 
klistermærker til gaveæsker.

• Lys og sangbøger til andagten.
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Undervisning
Sig velkommen til alle, og leg noget sammen - se bilag 1.

Arbejde med bogen
Start i barnets bog på side 41 (”Vort liv”), og læs serien sammen. Kender 
nogen af   børnene Vor Frue af Czestochowa eller måske et andet kendt 
Maria billede eller -valfartssted (Lourdes, Guadalupe, Åsebakken eller 
Øm). Gennemgå spørgsmålene. Du kan eventuelt printe bilag 12 ud 
med nogle kendte Mariabilleder eller finde billederne på www.pasto-
ralcentret.dk/paavejmedkristus/mariabilleder hvis du vil vise dem på 
iPad, storskærm eller vil lade børnene selv gå på opdagelse i dem og 
finde deres favorit. 

Hvis børnene ikke kender svaret på det sidste spørgsmål, kan de kigge 
på ”Nye ord” på side 43. Læs og se derefter på opslaget på side 42-43 
med begivenheder i Marias liv. Hvis du vil, kan du naturligvis lade 
børnene vælge en begivenhed, de ønsker at vide mere om, og lad dem 
slå det op og læse det i Bibelen. Ellers kan du som kateket læse højt fra 
en almindelig Bibel eller en børnebibel om den eller de begivenheder, 
som børnene ikke synes at kende så godt. Højst sandsynligt kender 
de godt begivenhederne på første side (jul), mens det nok ikke står så 
godt til med viden om Jesus i templet, Maria og Johannes under korset 
og pinsen.

Den korrekte rækkefølge er bebudelsen, fødslen, flugten til Ægypten, 
den 12-årige Jesus i templet, korsfæstelsen og pinse. Tallene, der skal 
skrives ind, er altså 1, 5, 2, 6, 4, 3.

På side 44 læser I om rosenkransen.

Aktivitet
Vælg (eller lad børnene vælge) en af de følgende aktiviteter.
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Aktivitet 1
I forbindelse med at vi læser om rosenkransen, kan I selv lave en ro-
senkrans, det vil sige små kranse bestående af et led (1 Fadervor- og 10 
Hil dig, Mariaperler), som det står nederst på side 44 i barnets bog. Tag 
tråd og perler frem. Lad hver vælge ti fine perler af samme størrelse 
og farve, samt en perle, der ser lidt anderledes ud - helst også et lille 
kors hvis det haves. Bid et ca. 25 cm langt stykke tråd af til hver med en 
bidetang. Lad børnene trække de ti identiske perler på. Derefter bøjes 
ståltråden til en ring. På den ene side af perlerne skal tråden have en 
kort ende (2-3 cm) og på den anden en lang (ca. 4 cm). Vikl den korte 
rundt omkring den lange, så perlerne ikke kan falde af. De skal ikke 
sidde for tæt sammen, ringen må godt være nogle millimeter større 
end nødvendigt, således at perlerne har plads til at glide en smule.

Dernæst trækker man den anderledes perle på den lange stykke tråd, 
så at den sidder ”under” ringen. Træk til sidst korset på og vikl tråden 
rundt, således at korset ikke kan falde af. Bid tiloversblevne ender af 
tråden af, så de ikke stritter.

Hvis du ikke har nogen kors, kan det laves ved at bøje den lange ende 
under den anderledes perle, så den får form af et kors. Bøj tråden 
lidt nedenfor den anderledes perle, så den ikke falder ned på korset, 
men forbliver over korset. Til sidst bøjes enden af det nederste stykke 
ståltråd ind med en tang, så ingen kommer til skade på den.

Aktivitet 2
Julen nærmer sig, og ”det er saligere at give end at få” (ApG 
20,35). Man kan lave små gaveæsker, som børnene kan give 
noget væk i som en julegave. Kopier mønstrene i bilag 4 eller 
lav et par skabeloner som børnene kan bruge til at overføre 
mønstret til deres eget papir. Der bør bruges karton og ikke 

papir. Lad børnene klippe langs de kraftige streger og ridse en folde-
fure langs de svagere linjer. Til sidst tapes æsken sammen og farves 
eller pyntes med klistermærker, hvis den ikke er lavet af farvet papir, 
der er smukt, som det er. Når man hjemme har lagt gaven i, tapes også 
den sidste side til.
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Andagt
Sid som sædvanlig i en ring eller i kapellet / kirken. Måske har du 
et specielt Marialys i dagens anledning. Start med et fælles korstegn. 
Og sig noget i stil med: ”Gud, vi takker dig for at du ville komme til 
os på jorden. Også tak for Maria, der tog imod dig og beder for os 
mennesker. Lad os, ligesom hun gjorde dengang, nu i løbet af advents-
tiden forberede os på din fødsel. Amen.” 

Syng en   Mariasalme fra Lovsang, for eksempel Nr. 541 Jeg elsker Maria, 
der fødte til jord eller nr. 530 Fryd dig, du himmeldronning prud eller 549 
Maria gennem torne går. 

Bed derefter Hil dig, Maria sammen. Hvis I har lavet rosenkranse, vil 
det være passende at bruge dem for første gang og bede et led sammen.

Afslut med et fælles korstegn.

Alternative sange: Hil dig Maria (nr. 157 i DUK sangbogen (Syng en ny 
sang)) eller en adventssalme.

Husk at minde børnene og deres forældre om at kigge på Hjemme hos 
os-siderne sammen i juleferien!

Kateketens evaluering
• Hvordan gik dagens undervisning?
• Syntes børnene at være glade for det, vi gjorde?
• Hvordan føles det nu, hvor hele efterårssemestret er gået?
• Skal jeg ændre gruppeinddelingen eller noget andet til næste 

semester?
• Er det tid til et nyt forældremøde eller til en aktivitet for børn og 

forældre?
• Husk at bede for børnene i løbet af juleferien!
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8 KÆRLIGHED

Baggrund
(KKK 1822-1829, 2337-2350, 2360-2365)

Kærlighed forvandler alt. ”Om jeg så har profetisk gave og kender 
alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte 
bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet,” skriver Paulus i første 
Korintherbrev, trettende kapitel. Det er vanskeligt at ”undervise i” 
kærlighed. Kærlighed skal leves, gives og modtages. Ikke desto mindre 
skal denne lektion handle netop om kærlighed. 

Det er naturligvis vigtigt at understrege over for børnene, at kærlighed 
er meget mere end romantik og forelskelse. Selv børnehavebørn 
forbinder ofte ordet kærlighed med ”kys, fnis og nogen, der er forel-
skede”, og der er egentlig underligt, for kærligheden mellem forældre 
og børn burde være langt mere relevant og vigtigt for dem.

Men det er også vigtigt at tale om kærligheden mellem kvinde og 
mand. Både kærlighed og seksualitet er skabt af Gud og dybest set 
noget godt. Men det sker alt for ofte, at seksualiteten frigøres fra 
kærlighed og bliver misbrugt. At vente til firmelsesundervisningen 
med at diskutere, hvordan man skal leve kærligheden mellem mand og 
kvinde, er desværre at vente for længe. Allerede nu skal eleverne høre 
om, hvor seksualitet har sin plads, om Kirkens syn på ægteskabet og så 
videre. Der er desperat brug for Kirkens lære som modvægt mod det 
billede af kærlighed og seksualitet der ofte præsenteres i samfundet. (I 
bilag 5 kan kateketen til egen forberedelse læse et læserbrev om emnet 
kyskhed).

Den største kærlighed er naturligvis Guds kærlighed til sin skabelse. 
”Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min 
kærlighed, ”sagde Jesus til sine disciple i Joh 15,9. I taknemmelighed 
over de jordiske ”kærligheder” et menneske møder på sin vej, burde 
kærligheden til Gud vokse sig endnu større.
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Unge mennesker kan have brug for at blive understøttet i bevidstheden 
om, at de er elsket, som de er. Kosmetisk kirurgi, overdreven motion, 
doping, spiseforstyrrelser og meget mere er ofte baseret på følelsen af   
ikke at være god nok, som man er, eller ikke at blive set. Hvad nu hvis 
vi kateketer og forældre virkelig formåede at formidle budskabet: Du 
er elsket!

Læs eventuelt mere om Kroppens teologi og de udgivelser, der for-
handles gennem Pastoral-Centret på www.pastoralcentret.dk/krop-
pensteologi. I foråret 2015 forventes udgivet Kroppens	teologi	for	ham	/	
for hende, en lille letlæselig introduktion til emnet for unge og voksne.  

Før undervisningen

Formål
• At vække tanker hos børnene om Guds kærlighed og om kærlighed 

mellem mennesker.
• At give en første introduktion til begreberne kyskhed og ægteska-

belig troskab.
• At gøre børnene klar over, at seksualitet kan også anvendes på en 

destruktiv og negativ måde.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt bogen Hvis bare jeg havde en grøn næse eller Den allerbed-

ste. Billedbøger af Max Lucado. (Bedøm selv om du synes, du kan 
læse en historie op for din gruppe. Historierne er velfortalte og har 
”bid” nok selv til de voksne og til nogle gode diskussioner i en 
gruppe pre-teenagere, men du må selv vurdere det i forhold til de 
børn, der er i din gruppe)

• Lys og sangbøger til andagten.
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Undervisning
Sig velkommen til alle, og leg noget sammen (se lege i bilag 1).

Du kan eventuelt opdele gruppen i en pige- og en drengegruppe til 
arbejdet med bogen, for alle at skal kunne turde sige noget og ikke 
bare fnise ...

Arbejde med bogen
Start på side 47 i barnets bog. Læs historien om Jakob, der er forelsket 
i Angelika. Lad eleverne skrive sætningerne færdige og gennemgå 
spørgsmålene nedenunder. Led gerne allerede her børnenes tanker i 
den retning, at kærlighed kan være mere end forelskelse. Dette tages 
derefter op på næste side 48: Kærlighed er vidunderlig, men hvis du 
tror, kærligheden slutter, når forelskelsen er forbi, er man galt på den. 
Da først starter den lange, holdbare, daglige kærlighed, der trods alle 
svagheder og mangler kan vare hele livet. Kærlighed skal ikke have lov 
til kun at være følelser. For at være langtidsholdbar, være bæredygtig, 
skal den også være båret af vilje og arbejde. Fortsæt på side 48 og 49 
under overskriften ”Vores katolske tro.” Det korrekte svar er: ”Du skal 
elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit 
sind. Du skal elske din næste som dig selv.”

Efter at børnene har læst, kan de overveje, hvordan det vil være, hvis 
man elsker ting og bruger mennesker som redskaber i stedet for det 
modsatte (se øverst side 50). Det er den risiko, der opstår, hvis seksu-
ali teten bliver koblet fra kærlighed og troskab, og man begynder at 
”bruge” folk i stedet for at elske dem. Det bliver umenneskeligt, hårdt 
og ukærligt! At stille krav til nogen, at føle sig uundværlig, er imidler-
tid noget helt andet end at bruge den anden i betydningen at udnytte. 
Hvis det er svært at forstå eller forklare forskellen, kan man genover-
veje begrebet kærlighed. Føler jeg kærlighed til menneskene eller ej? 
Hvad betyder mest for mig - mine ejendele eller mine medmennesker?

På side 50 i barnets bog (”Vi lever vores tro ”), er det to overskrifter, 
der er typiske for et ungdomsblad eller online medier som fx Børnepa-
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nelet.dk. Lad eleverne vælge et af   dem og skrive et svar. Styr ikke for 
meget, men lad børnene arbejde selvstændigt. Hvis de spørger, kan du 
naturligvis støtte dem og hjælpe dem med at formulere, at det ikke er 
usædvanligt eller mærkeligt, at en tolvårig ikke er kæreste med nogen, 
at det ikke haster, at alt har sin tid, og at det sagtens kan være nok at 
være venner. Eller til den anden spørger: At man aldrig skal lade sig 
tvinge til fysisk kontakt, som man ikke føler sig parat til!

Aktivitet 1
Denne øvelse kaldes for et forum-rollespil og er en øvelse i at løse 
problemer på en konstruktiv og positiv måde. Den er ikke direkte 
forbundet med kærlighed i alle situationer, men mere med relationer. 
Eleverne skal spille en scene med et bestemt tema. De skaber i grupper 
af to til seks personer situationer med en klar konflikt. Scenerne skal 
slutte med, at en person bliver udelukket eller dårligt behandlet.

Derefter arbejder man med scenerne en ad gangen, og resten af   børnene 
er publikum. Fremfør scenen en gang i fuld længde. Næste gang det 
spilles, har publikum mulighed for at stoppe spillet, hvorefter de kan 
gå ind og tage den dårligt behandledes plads og forsøge at gøre det på 
en anden måde. Ved at ændre scenen får børnene en chance for at vise, 
hvordan de gerne vil have det til at være, og hvordan man når dertil. 
De kan aktivt prøve, hvordan den forfulgte kan ændre situationen og 
finde alternative måder at håndtere konflikter på. Som kateket kan 
man forsøge at få så mange mennesker som muligt til at komme med 
forslag til, hvordan man håndterer den konkrete situation. 

Bemærk, at undertrykkeren ikke kan erstattes. Han/hun kan kun 
handle anderledes i improvisationerne ved at den forfulgte eller en 
af de andre personer/biroller skiftes ud og spilles på en anden måde. 
Spillets leder kan gå ind og spørge til, hvordan børnene opfatter si-
tuationen gennem spørgsmål som: ”Hjalp det?” ”Hvordan føles det 
nu?” ”Var det, hvad du forventede?” Osv. For at der ikke skal opstå 
for megen diskussion, kan man have den regel, at det er kun tilladt at 
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tale, så længe lederen holder sin hånd på ens skulder. Forum-rollespil 
siges at være opfundet i Sydamerika og kaldes også ”De undertryktes 
teater”.

Udkast til scener
Kalle og Hanna er netop begyndt at komme sammen. De er elleve år og 
har besluttet sig for at gå hjem til Kalle. Inde på hans værelse fortæller 
Hanna, at hun gerne vil kysses. Kalle har aldrig kysset nogen og har 
heller ikke lyst til at gøre det nu. Han troede, at de skulle foretage 
sig sjove ting sammen, mere ligesom venner, og havde ikke forudset 
denne situation. Hanna synes,   han er kedelig. ”Hvis du ikke vil lege 
med, er det slut!” siger hun. Så presser hun ham op mod en væg for at 
kysse ham, selv om han ikke vil.

Lisa, Kiki og Marie er ude at lege. ”Gud, sikke et smukt armbånd du 
har!” siger Lisa til Kiki. Kiki siger: ”Mange tak! ” Marie siger: ”Du skal 
altså ikke bruge Guds navn sådan. Der bør vi kun gøre, når vi taler om 
Gud eller beder til ham.” Lisa og Kiki begynder at drille hende. ” Tror 
du også på julemanden?” ”Du er bare misundelig på mit armbånd.” 
”Du kan gå i kirke i stedet for at være sammen med os.” Pigerne skærer 
ansigter ad Marie og går væk fra hende. 

Seks børn spiller fodbold, hockey eller lignende. John er distraheret og 
lader en bold ryge i mål. Hans to holdkammerater bliver sure. En af 
dem springer på ham, skubber og skælder ud. Til sidst vil han skubbe 
ham ud i en vandpyt. 

Aktivitet 2
Hvis du har mindre tid eller ikke ønsker at kaste dig ud i noget så 
kompliceret som forum-rollespillet ovenfor, kan du læse højt fra bil-
ledbogen Hvis bare jeg havde en grøn næse eller Den allerbedste, som du 
på forhånd har sørget for at anskaffe eventuelt via folkebiblioteket. De 
er skrevet af Max Lucado og er eventyr for alle aldre. Det er utroligt 
fine og velskrevne historier om nogle trædukker, der hedder ”trælfer”, 
som alle er blevet skabt af træskæreren Eli.
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”Hvis bare jeg havde men grøn næse” handler om det pres, som blandt 
andet forbrugerkulturen lægger på os om at ville være ligesom alle 
andre og følge med på moden. Efter at have læst bogen, står man 
tilbage med en følelse af at det er fjollet hele tiden at ville kopiere andre 
og man bliver udfordret til at bare at være den, man er. Pointen er at 
Gud har skabt os forskellige, fordi han ønskede os forskellige. 

”Den allerbedste” handler om, hvordan meningsdannere og celebre-
ties gerne vil definere hvem, der er rigtig og forkert. Trælfen Prunello 
passer ikke ind nogen steder, men ved en uforudset vending i historien 
kommer han til at blive helten, som alle må anerkende.

Bøgerne er skrevet i et letforståeligt sprog og er illustreret meget smukt.

Andagt
Sæt jer sammen omkring et tændt stearinlys og begynd med et fælles 
korstegn. 

Syng sammen nr. 220 Himlene, Herre, fortælle din ære (i Lovsang). al-
ternative sange: nr. 207 Til himlene rækker din miskundhed eller nr. 610 
Laudate omnes gentes (begge i Lovsang).

Lad en læse Johannes 15,9-12 højt. 

Bed dette eller noget lignende idet du gør plads til lidt stilhed midt i 
bønnen: 

Vi takker dig, Gud,  
for al den kærlighed, du har givet til os mennesker.  
For kærligheden, vi har til vores venner, forældre, søskende og andre 
og for al den kærlighed, vi selv har fået.  
Lad os være stille et øjeblik og tænke på nogen, vi holder meget af.  
(Stilhed)  
Tak, Gud,  
fordi du har givet os nogen, vi kan elske.  
Og tak mest af alt for den kærlighed, som du omslutter os med. 
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Syng nr. 239 fra DUK sangbogen (Syng en ny sang) Vov at være den du 
i Kristus er. 

Afslut med et fælles korstegn.

Alternative sange: Nr. 232 Vi er verdens største hjerte eller nr. 160 Him-
melbuens Herre i DUK sangbogen (Syng en ny sang).

Hils på forældrene, især hvis der er nogle nye, og mind dem om 
Hjemme hos os-siderne.

Kateketens evaluering
• Opnåede jeg, hvad jeg ønskede?
• Var der en god balance mellem de forskellige former for kærlighed, 

såsom Guds kærlighed og kærligheden mellem mand og kvinde?
• Lod spørgsmålene til at berøre børnene, eller gik de hen over 

hovedet på dem? 
• Hvordan forløb det praktiske?
• Hvad føler jeg efter dagens undervisning?
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9 JESUS HELBREDER

Baggrund
(KKK 1500-1505)

Jesu mirakler var mildt sagt spektakulære. Hvis han ønskede at gøre 
opmærksom på sig selv, var det en fantastisk måde at gøre det på. 
Men alligevel opfordrede han normalt dem, der blev helbredt, til ikke 
at fortælle nogen om det. Måske ville alt for meget opmærksomhed 
være af det onde og give næring til tanken om, at han var den, der 
ville lede en opstand mod romerne og undertrykkelsen. Men hvorfor 
gjorde Jesus så mirakler? Og hvorfor helbreder han ikke alle, der beder 
ham om det? Hvad betød miraklerne? Det vil vi se på i dette kapitel.

Bøn og sakramenter kan give os styrke til at bære de svære ting i vores 
liv (vore lidelser). Nogle gange kan de også give fysisk helbredelse 
eller lindring. Men det er vigtigt at huske, at sygdom og lidelse er ikke 
en straf fra Gud, og at der ikke er nogen automatisk sammenhæng 
mellem at leve som en Kristi discipel og at blive skånet fra smerter og 
vanskeligheder!

Før undervisningen

Formål
• At øge kendskabet til Jesu mirakler og at vække nysgerrighed om 

deres indre betydning og budskab.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt kopier af aktivitetssider (bilag 6).
• Lys og sangbøger til andagten.
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Undervisning
Leg eventuelt noget sammen. Se bilag 1.

Arbejde med bøgerne
Læs historien på side 55 i barnets bog. Måske skal du forklare, hvad 
”de syges salvelse” er (KKK 1511 ff.). Det er et af de syv sakramen-
ter, som er specielt beregnet til de syge. Gennemgå så spørgsmålene. 
Nogle gange vil Gud hjælpe os så at sige direkte og til tider gennem 
vore medmennesker. 

Læs siderne 56-57 i barnets bog (”Vor katolske tro ”). De handler om 
den blinde Bartimæus. ”Bar” er aramæisk for ”søn”, så Bartimæus 
betyder bogstaveligt, søn af Timæus, sådan som det også siges i 
teksten. Hans råb ”Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!” findes 
i den såkaldte Jesusbøn, der er kendt i det ortodokse trosliv: ”Herre 
Jesus Kristus (Guds søn) forbarm dig over mig (synder)”. ”Rabbuni ” 
betyder ”rabbi” som betyder ”min herre” eller ”mester” - en hædersti-
tel, der blev brugt, når man talte til en religiøs lærer.

Du kan minde børnene om lektion 10 sidste år (Guds folk på vandring), 
der fortalte om Jeriko. Måske har de lavet ”Jeriko Tidende” eller et 
nyhedsindslag om byen Jeriko sammen og derigennem hørt om den 
blinde Bartimæus.

Derefter kommer et eksempel på, hvordan Gud hjælper os i dag.

Under overskriften ”Vi lever vores tro” er det atter tid for børnene at 
slå op i Bibelen. Har du tid nok, kan hver enkelt slå alle fem steder op. 
Ellers kan man dele bibelstederne mellem børnene, så alle slår et sted 
op og derefter læser op for de andre eller fortæller, hvad de er kommet 
frem til, og hvad man kan skrive på de tomme linjer.

For eksempel kan man formulere det på denne måde

• Jesus fortæller manden, at hans synder er tilgivet, og helbreder 
manden fra at være lam.
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• Manden rækker sin hånd frem, og Jesus helbreder den.
• Jesus gør fem brød og to fisk til mange, så der er tilstrækkeligt til 

fem tusinde mennesker.
• Jesus kommer gående over vandet til disciplene i båden.

Billedet af Jesus, der gør Jairus’ datter levende, på side 59 viser Jesu 
kærlighed til hvert enkelt menneske og naturligvis hans magt over 
døden. (I bog 1, Gud kommer til os, kunne børnene lære om Jairus’ 
datter på side 32).

Pigen var på cirka samme alder som børnene! Kan de leve sig ind i 
situationen? Giv eleverne lidt tid til at overveje spørgsmålet nederst 
på siden!

Aktivitet
Bilag 6 er en krydsord, hvor det går ud på at finde navnene på atten 
mennesker fra det Nye Testamente. Kopier siden og del ud til børnene. 
Det er en repetition af de bibelske personer, vi har mødt i denne bog.

Løsning:
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Vandret: Elisabeth, Simon, Bartimæus, Matthæus, Paulus, Lukas, 
Jakob, Johannes, Jesus, Josef.
Oppefra og ned: Andreas, Levi, Markus, Judas, Filip, Thomas, 
Diagonalt: Herodes, Maria. 

Kan de huske, hvem personerne er? Elisabeth har ikke været nævnt i 
barnets bog, men hun var mor til Johannes Døberen og det var hende, 
Maria besøgte, mens hun ventede Jesus (Lukas 1,39-56).

Andagt
Sæt jer ned sammen, og begynd med et fælles korstegn. Sig, at du vil 
bede en bøn for alle de syge.

Forbøn for en syg

Herre Jesus Kristus,
hverken nød eller trængsel, lidelse eller sygdom
kan skille os fra din kærlighed.
Også i lidelsen er du os nær,
vi tænker på din lidelse og død pa korset.
Vi beder dig, Herre,
skænk vore syge brødre og søstre sundheden igen
og giv dem kraft til at bære sygdommen med tålmodighed.
Giv din kærlighed til alle hjælpeløse mennesker,
de uhelbredeligt syge, og dem, der har mistet håbet.
Lad os forstå, at de veje, du har kaldet os til at gå,
ikke altid er dem, vi selv stræber efter,
men altid er veje til vor frelse.

(Bønnen er fra Bønnebog	for	den	katolske	kirke)
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Vær stille et øjeblik og syng derefter nr. 145 Gud, dine hænder i DUK 
sangbogen (Syng en ny sang).

Stil spørgsmålet fra arbejdsbogen (s. 56) igen ved at sige noget i retning 
af: ”Jesus spurgte Bartimæus: ’Hvad vil du have mig til at gøre for 
dig?’ 

Vi sidder nu tavse et stykke tid, så hver enkelt kan fortælle Jesus, på 
hvilken måde vi vil have ham til at forvandle os.

Efter stilheden kan du sige: ”Herre, vi beder også for dem, vi kender, 
der er syge, stressede, triste eller trætte. Vi ved, at du kan hjælpe dem.”

Afslut med et fælles korstegn.

Alternativ sang: nr. 169 Ja, vi tror i DUK sangbogen (Syng en ny sang), 
eller nr. 584 Nærmere, Gud, til dig eller 607 Jesus, Guds søn i Lovsang.

Hils på forældrene og mind dem om Hjemme hos os-siderne. Måske 
kan du bede dem om at tage en tom slikdåse eller lignende med plastlåg 
med næste gang (se aktiviteten i lektion 10).

Kateketens evaluering
• Er jeg tilfreds med dagens undervisning? Blev alle børn set?
• Fik jeg placeret undervisningen på et passende niveau (ikke for 

svært og ikke for let)?
• Havde jeg forberedt den rigtige mængde?
• Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning?
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10 PETERS BEKENDELSE

Baggrund
(KKK 441-445)

Meget kan siges og er blevet sagt om Jesus. Han var vis, god, mægtig, 
spændende, flink ... Trods alle beskrivelser må vi ikke glemme, hvor 
hovedvægten ligger, hvad vores bekendelse skal bestå i. Jesus var ikke 
bare et godt menneske, han var (med Peters ord) Messias, den levende 
Guds søn!

Før undervisningen

Formål
• At hjælpe børnene til at lære Jesus bedre at kende og sammen med 

Kirken bekende ham som deres Frelser.
• De skal hjælpes til at spørge sig selv, hvad de tror på, og finde mod 

til at bekende det.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Tomme bolche- eller nøddedåser med plastlåg. (Enten har du selv 

samlet over et stykke tid, eller du har til forældemødet eller sidste 
lektion bedt alle om at medbringe deres egen dåse. Selv om du har 
gjort det, er det en god idé at have et par med i reserve i tilfælde af 
at nogen har glemt eller ikke har hørt det.)

• En lille, skarp hobbykniv, plakatfarver (gul, brun, orange, blå) og 
pensler, grønt papir, saks, piberensere, hobbylim og brunt garn.

• Et lys, sangbøger og et krucifiks eller et Jesusbillede til andagten.
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Undervisning
Sig velkommen til alle, og leg noget sammen - se bilag 1. Se om børnene 
har udfyldt Jesu ord på Hjemme hos os-siderne (s. 60).

Arbejde med bøgerne
Start på side 61 i barnets bog. Lærerens spørgsmål til Paula er et ekko 
af Jesu spørgsmål til sine disciple. Vi opfordres alle til at tænke. Hvem 
tror vi, han er? Lad eleverne tænke over dette ud fra spørgsmålene og 
så skrive nederst på siden, hvordan de ville beskrive Jesus for en (ikke-
troende) ven. Fortsæt med at læse under overskriften ”Vores katolske 
tro.” Det rigtige svar på de stiplede linjer skal være: ”Du er Kristus.”

Måske kan børnene huske fra kapitel 13 af ”Guds folk på vandring” 
(Bog 4), at Messias betyder ”den salvede”, og at det at salve nogen 
betød at ”velsigne med olie”. David i Det Gamle Testamente blev salvet 
til konge på den måde. Er børnene enige i opfordring til at bekende 
deres tro hver dag? Det behøver ikke nødvendigvis at finde sted på 
legepladsen eller i kirken, det kan for eksempel også ske gennem en 
morgen- eller aftenbøn. Hver søndag bekender vi jo vores tro i messens 
trosbekendelse.

På side 63 i arbejdsbogen skal børnene finde de ord, der passer på 
Jesus. De relevante ord er: lærer, tømrer, sand Gud, sandt menneske, 
Guds søn, jøde, helbreder, prædikant og Messias. (Men ikke farisæer, 
troldmand, atlet, gift, forfatter, romer eller smed.) ”Lærer” kan måske 
diskuteres.

Hvis børnene tror,   at han ikke var sådan en lærer, der står ved katederet 
og underviser i skolen, har de selvfølgelig ret. Men Rabbi, som Jesus 
blev kaldt, var en hæderstitel til religiøse lærere, og Jesus lærte folk, 
hvad de havde brug for at vide.

Gennemgå også side 64. Bemærk, at der ikke er ”rigtige” eller ”forkerte” 
steder at sætte kryds nederst på   siden. Hvis børnene tør dele og vise, 
hvordan de føler, skylder du dem respekt. Selv om vi bliver kede af et 
kryds i rubrikken: ”Jeg tror ikke på Gud,” bliver det ikke bedre af, at 
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børnene får en irettesættelse. Bed hellere for barnet, og vær glad for, at 
han/hun stadig kommer til undervisning. Der er helt sikkert noget, der 
kan vokse, hvis det får chancen!

Aktivitet
Fastetiden nærmer sig - eller måske er den allerede begyndt. Dette kan 
vi bruge som anledning til at lade børnene lave hver deres fastebøsse. 
De penge, de indsamler derhjemme, kan derefter gives til bispedøm-
mets indsamling palmesøndag. Sørg for, at alle har en dåse med 
plastlåg. Følg så beskrivelsen nedenfor.

1) Sæt dåsen med bunden i vejret, således at plast-
låget vender ned mod bordet. Skær en revne i 
siden af dåsen, stor nok til at også tykke mønter 
kan komme igennem. (Hvis dåsen er af metal, bør 
dette gøres af en voksen.)

2) Mal et ørkenlandskab på dåsen. (Jesus fastede 
i ørkenen.) Øverst, kan det være blå himmel og nederst gul, brun 
eller orange sandklitter. Også metalbunden (som jo vender opad), 
skal males blå.

3) Tegn palmeblade på grønt papir, 9-10 cm lange, med en stilk på 
ca. halvanden centimeter. Man har brug for 6 blade pr. træ. (Hvis 
man vil, kan man i stedet klippe seks firkanter, som man lægger 
ovenpå hinanden, tegne et palmeblad på det øverste og så klippe 
alle 6 på en gang). 

4) Føj 6 blade sammen til et bundt. Bøj en piberenser på 
midten og sno den rundt om bladenes stilke. Sno så de to 
piberenser-ender sammen, så det bliver en lang og lige 
snoning (træstamme) ned fra bladene. Bøj bladene lidt til 
siderne, så det bliver en flot trækrone.

5) Kom noget lim på piberenserstammen, og vikl brunt 
garn stramt omkring oppefra og ned, så stammen bliver 
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brun. (Alternativt kan man bruge en brun piberenser og ikke vikle 
garn om).

6) Lav to træer mere på samme måde (hvis du 
vil have tre palmer på din fastebøsse). Derefter 
limer man træet eller træerne på dåsen. Faste-
bøssen er færdig!

Når man ønsker at tømme den, tager man bare 
forsigtigt plastlåget af. 

Som alternativ til selv at lave fastebøsserne kan 
man eventuelt kontakte Caritas for at få dem (Caritas Danmark plejer 
at lave nogle i karton, som man selv skal samle). 

Andagt
Sid sammen i en halvcirkel eller på linje, så alle kan se krucifikset eller 
Jesusbillede, du har sat op i nærheden af   lyset. 

Gør korstegnet sammen. Sig noget i stil med: ”Gud, vi takker dig for, at 
du kom til jorden som et menneske - for al din kærlighed til os. Jesus, 
bliv hos os. Du er Kristus, den levende Guds søn. ”

Syng nr. 169 Ja, vi tror eller nr. 146 Gud, lær mig at se i DUK sangbogen 
(Syng en ny sang).

Alternative sange (på engelsk): Nr. 223 Take my hands eller nr. 240 We 
are one i DUK sangbogen (Syng en ny sang)

Ønskes en mere meditativ andagt kan der synges Taizé-sangen O Gud, 
hør min bøn nr. 615 i Lovsang (Sangen hedder O Lord hear my prayer på 
engelsk og Youtube har nogle smukke udgaver af den. Se spillelisten 
”Det glade buskab På vej med Kristus” på Youtube). Man kan synge 
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den flere gange og relativt langsomt for at opnå en meditativ stemning. 
Denne form for gentagen sang er god, fordi børnene ikke har brug for 
bøger og kan sidde mere afslappet. 

Til sidst siger du: ”Vi vil nu bede den bøn, som Jesus Kristus selv har 
lært os!” Så beder I Fadervor, og slutter med et fælles korstegn.

Prøv at hilse på forældrene og minde dem om Hjemme hos os-siderne.

Kateketens evaluering
• Har børnene erfaret, at Peters bekendelse var en bekendelse, de 

selv kunne sige?
• Har de lært noget nyt om Jesus?
• Syntes alle at trives?
• Hvordan fungerede aktiviteten og andagten?
• Er der noget, jeg skal ændre til næste gang?
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11 TILGIVELSE

Baggrund
(KKK 574, 1440-1445)

Tilgivelse er noget meget guddommeligt og noget meget menneske-
ligt, sidstnævnte i det mindste i den forstand, at vi ofte har grund til 
at tilgive og bede om tilgivelse. Disse begreber er ikke fjern teologi for 
børnene, men noget, der i høj grad er, eller burde være, til stede i deres 
eget liv.

Ordsproget siger: ”At fejle er menneskeligt, at tilgive er guddom-
meligt!” Alle kan føle den glæde og lettelse, der opstår, når man er 
tilgivet. Alle oplever også, hvordan det føles at tilgive nogen. Det kan 
være svært til tider, men hvis vi kan det, falder meget snavs og tung 
ballast væk, og det bliver lettere at leve.

Man skal være hurtig til at tilgive og bede om tilgivelse, men ikke så 
hurtigt, at man ikke er oprigtig. Så er det bedre at gennemgå processen 
med vrede, anger, modvilje og så videre først og derefter virkelig mene, 
hvad man siger. Nogen sagde engang, at en undskyldning minder om 
et brændoffer. ”Hvis det serveres halvråt, har man ikke opnået noget.” 

Der er endnu et par sætninger, jeg gerne vil citere for at illustrere 
fænomenet tilgivelse, nemlig af forfatteren Ulla Isaksson i bogen ”De 
två saliga”: ”At tilgive - det er ikke noget, man gør, det er noget, man 
får. Der er ikke en præstation, det er et under. Og æren er Guds, der 
pludselig åbner en vej, hvor ingen vej eksisterede.”

I dette kapitel vil vi se på Jesu tilgivende natur, men også på tilgivelse 
mellem mennesker og i bodens sakramente.
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Før undervisningen

Formål
• At vise, at ingen behøver at være perfekt, men at man har brug for 

at se og bryde med sine synder (omvende sig), for at Gud kan give 
os sin tilgivelse.

• At opfordre eleverne til at bede om tilgivelse og til selv at tilgive.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt sangbøger, papirlapper og en kurv.
• Klude, sugerør, vaskede ispinde eller lignende, perler og sten til 

aktivitet 1.
• Eller papir og skriveredskaber til aktivitet 2.

Undervisningen
Sig velkommen til alle! Spørg, om de har læst om Ignatius af Loyola 
på Hjemme hos os-siderne. Kan de huske, hvilken orden, han grund-
lagde?

I stedet for en leg kan man af og til begynde med en sang, for eksempel 
i dag hvor der bliver meditation i stedet for andagt med sang. Del for 
eksempel et eksemplar af DUK sangbogen (Syng en ny sang) ud til 
hver, og lad eleverne ønske sange fra den. Skriv de numre, de foreslår, 
på en tavle eller lignende og se, hvilke sange der får flest stemmer. 
Syng dem! Eller lad enhver skrive nummeret på sin yndlingssang 
på en lap papir. Fold så alle lapperne sammen og læg dem i en kurv. 
Træk derefter et nummer fra kurven for at se, hvilken sang man skal 
begynde med, og tag et par stykker til.

Det kan være sjovt for eleverne at få lov til at vælge sange - sange, 
som man synes om, synger man med glæde! Og det kan være godt for 
kateketer at se, hvilke sange børnene kan lide.
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Arbejde med bogen
Start på side 67 i barnets bog. Læs fortællingen om Mariam og hendes 
lillebror.

Gennemgå spørgsmålene nederst på siden. Hvad kunne Mariam have 
gjort i stedet? (Fortalt til moderen, at hun ønskede at se programmet, 
spurgt Nabil om han ville se på delfiner sammen med hende i stedet for 
børneprogrammet, måske set delfin-udsendelsen hos en nabo, mens 
Nabil så børne-tv, eller optage den udsendelse, hun ikke så ... eller 
afstå fra at se programmet for lillebrors skyld!) fortællingen fortsætter 
på side 70.

Læs under overskriften ”Vores katolske tro.” Du bliver nok nødt til 
at forklare, at tolderne var ildesete, fordi de ofte tog for mange penge 
og puttede i deres egen lomme. Der var ingen almindelige, hæderlige 
mennesker, der ønskede at have noget med dem at gøre. På de punk-
terede linjer bør der stå: Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har 
noget mod nogen.

På side 69 skal kasserne nummereres: 3, 1, 4, 2. Den rigtige rækkefølge 
er: - Mads hugger en DVD. - Mads tænker over, hvad han har gjort. Det 
var ærligt talt ikke i orden... - Mads fortæller, hvad han har gjort, og 
beder om forladelse. - Mads betaler for DVD’en.

Hvis man sammenligner med skriftemålet, bliver rækkefølgen: Jeg 
synder. Jeg overvejer og omvender mig. Jeg tilstår min skyld og får 
tilgivelse. Jeg vil gøre det godt igen (via den bod præsten pålægger 
mig). Det kan naturligvis også skrives kortere. Synd, omvendelse, 
bekendelse/tilgivelse, bod. 

Det er godt at gå til skrifte, står der i barnets bog. Men hvor ofte skal 
man gøre det? Der er forskellige traditioner inden for Kirken. Man kan 
gøre det en gang om måneden eller en gang om ugen, hvis man vil. 
For at få en regelmæssighed, kan det være godt at gå til skrifte i forbin-
delse med kirkeårets fester, i det mindste før jul og påske. Skriftemål 
kan også være hensigtsmæssigt før Pinse, Marias optagelse i Himlen 
(15. august) eller i starten af   skoleåret for ikke at få så langt mellem 
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Påske og Jul. Dette bør ikke præsenteres som en tvang, men som et 
tilbud eller en rettesnor. Strengt taget er vi kun forpligtede til at gå til 
skrifte, når vi har begået en alvorlig synd. Men der er mange fordele 
ved at gøre det oftere, og skriftemålet kan være en god støtte for det 
kristne liv.

Vi er kæmper selv mod mindre synder, og regelmæssig skriftemål er 
en god måde måde at få hjælp til dette på. Gennemgå også spørgsmå-
lene længere nede på siden. Hvorfor skulle Jesus dø på korset? For at 
tilgive os vore synder (KKK 602-603).

Under overskriften ”Vi lever vores tro,” fortsætter fortællingen om 
Mariam og hendes lillebror.

I den første ”hemmelige besked” skal man tage alle de store bogstaver 
(kapitæler) i rækkefølge og skrive dem på linjerne nedenfor. Det rigtige 
svar er: ”Gud tilgiver os”. I den anden hemmelig besked knækker man 
koden, hvis man forstår, at bogstaverne til højre for de store bogstaver 
er dem, der skal skrives ned. Det rigtige svar er: Vi tilgiver hinanden. 

Hvis du ønsker at arbejde videre med dette tema, kan du kopiere bilag 
7 og dele det ud til børnene. Her går det ud på at konkretisere, hvad vi 
mener, når vi siger, at vi har syndet i ”tanke, ord og gerning.” Vi taler 
også om undladelsessynder. Undladelse betyder at lade være med at 
gøre noget (som man burde), gerning betyder handling eller at gøre 
noget (i dette tilfælde, noget, man ikke burde). Hvordan kan det være 
en synd bare at tænke noget? Jo, hvis man hænger sig i de negative 
tanker, så påvirker det én selv og viser sig i sidste ende sandsynligvis 
også i ord og gerning. Det er dog vigtigt at understrege, at det aldrig 
er forkert at føle noget. Selvfølgelig kan vi også nogle gange komme 
til at tænke negative tanker. Ikke desto mindre kan det være nyttigt at 
understrege, at man ikke bør give dem for meget plads. Planlægningen 
af   en forbrydelse er også en synd, ikke kun udførelsen. Det korrekte 
svar nederst på bilag 7 er: ”I havets dyb.”
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Aktivitet
Vælg en af følgende aktiviteter!

Aktivitet 1
Som et eksempel på, hvordan Jesus tilgiver, fortæller kateketen fra Jo-
hannesevangeliet 7,53 til 8,11 om ægteskabsbryderen, der blev stenet, 
og der produceres et billede (Se Kaldet til kateket side 45 – hæftet kan 
købes eller downloades på www.pastoralcentret.dk/kaldet-til-kate-
ket). Placer et smukt stykke stof eller en klud på gulvet med børnene 
omkring. Forklar, at Jesus kom til templet i Jerusalem en tidlig morgen. 
Lav et ”tempel” af nogle sugerør, ispinde eller lignende (en firkant med 
en trekantet tag på, som når du tegner et simpelt hus er fint). Forklar, 
at templet var Guds hus, og lad børnene dekorere det ved at lægge 
farverige perler på. Forklar, at mange mennesker er samlet omkring 
Jesus, og at han underviste dem.

Fortsæt med at fortælle: Senere kom nogle mænd med en kvinde, de 
havde fanget i hor (ægteskabsbrud). Hun havde være utro og bedraget 
sin mand. (Tilføj to ringe på stoffet. De kan symbolisere ægteskabet.) 
Ifølge loven ville kvinden blive stenet. (Lad børnene lægge hver en 
sten i en bunke på stoffet). Nu ønskede mændene at vide, hvad Jesus 
mente. De satte ham på prøve. Skulle kvinden dræbes, eller ville han 
godkende utroskab? Jesus skrev på jorden (”tegn” med en ispind og 
læg den på stoffet). Så sagde han: ”Den af jer, der er uden synd, skal 
kaste den første sten på hende.” Den ene efter den anden lagde deres 
sten og gik væk. (Kateketen løfter en sten ad gangen væk fra bunken og 
placerer dem, så de danner et kors.) Jesus spurgte kvinden: ”Kvinde, 
hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?” Hun svarede: ”Nej, 
Herre, ingen.” Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og 
synd fra nu af ikke mere.”

 ”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes.”



84

Aktivitet 2
Lad børnene skrive digte om temaet tilgivelse.

Enten kan de skrive frit, eller du kan bruge en fremgangsmåde, der un-
dertiden bruges i skriveværksteder for børn. Den sigter mod at skabe 
en ramme, som børnene kan fylde ud. I dette tilfælde starter man med 
en titel, det vil være ”Tilgivelse”. Så fortæller man i tre ord, hvad der 
er sket, med fire ord beder nogen om tilgivelse, tilgivelse eller afslag 
formuleres i tre ord, hvordan det føles i tre ord, og endelig gentages 
titlen igen. Skemaet ser således ud

Overskrift (Tilgivelse)

3 ord (hvad skete der?)

4 ord (nogen beder om tilgivelse)

3 ord (den ene bliver tilgivet eller også ikke)

3 ord (hvordan føles det?)

Et ord (titlen igen)

Her er to eksempler, ikke til at vise børnene, der selv skal finde på 
noget, men for at give dig som kateket en idé om, hvordan det kan se 
ud:

Tilgivelse
Vi kæmpede vildt.
Så sagde han undskyld.
Jeg tilgav ham.
Alt blev lyst!
Tilgivelse ...
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eller: 

Tilgivelse
Jeg svigtede dig.
Jeg bad dig tilgive.
Du sagde nej ...
Sorgen er stærk!
Tilgivelse.

Eller du kan lære børnene at skrive et haiku, en japansk form for poesi, 
der følger et mønster med 5 stavelser, 7 stavelser, 5 stavelser, som dette: 

Jeg vendte mig bort.
Gud kalder mig tilbage. 
Hans åbne arme.

Andagt
Det er tid til en meditation, en mulighed for børnene til hvile og afslap-
ning samtidig med, at de kan komme tættere på Gud. Store grupper 
deles helst i to eller flere små. Saml børnene i et rum og fortæl dem, 
hvad de skal gøre. Opfordr dem til at ligge ned eller sidde behageligt. 
Fokuser på vejrtrækningen i et stykke tid. Du kan hjælpe dem ved at 
sige, at de skal tænke på åndedraget som en søjle fra munden og næsen 
ned i maven, eller endda helt ned til fødderne. Hvilken farve har 
søjlen? Hvis man trækker vejret ind gennem næsen, bliver man ikke 
tør i munden. Lad luften sive ud mellem læberne. Hver gang de ånder 
ud, skal de føle, at de bliver mere og mere afslappede og rolige. Man 
kan også forestille sig, at man indånder Gud, hver gang man ånder 
ind, og giver ham videre til andre ved hver udånding. Lad der være 
stilhed et stykke tid. 

Så siger du noget som dette: ”Gud er meget tæt på os. Han er i din 
ånde, i dit hjerte. Han er omkring os og inden i os. Han kender os i alle 
enkeltheder. Nu tænker vi på noget, vi vil give til Gud. Det kan være 
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en følelse, en handling eller ting, ja, hvad som helst. Det kan også være 
noget, du har gjort forkert, som du nu i tillid giver til Gud, så du ikke 
skal bære på det længere. Forestil dig, at du giver det til Gud, mens du 
roligt forbliver i den behagelige position og fortsætter med at trække 
vejret stille og roligt.”

Sæt noget meditativ musik på, måske fløjte, måske noget klassisk? 
Efter cirka fem, ti minutter, siger du: ”Uanset hvad vi har givet til Gud, 
så tager han imod det og giver os sin kærlighed og tilgivelse tilbage. 

Vi vil nu begynde at vække vores krop. Bevæg tæer og fingre lidt. 
Lav et par grimasser med ansigtet. Bøj dine ben og arme. Du kan nu 
sidde op! ”Afslut meditationen med sammen at bede Fadervor, måske 
med lidt ekstra vægt på ”forlad os vor skyld, som og vi forlader vore 
skyldnere!”

Hils gerne på forældrene, og mind dem om Hjemme hos os-siderne!

Kateketens evaluering
• Hvordan føler jeg det efter dagens undervisning?
• Hvordan virkede arbejdet med bogen, aktiviteterne og meditatio-

nen?
• Viste børnene, at de havde forstået behovet for at tilgive og blive 

tilgivet?
• Er der noget særligt, jeg skal tænke på næste gang? 
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12 LIDELSE

Baggrund
(KKK 164-165, 309-314, 324, 385, 599-605, 1067, 1521)

Ingen kan undgå lidelse og smerte her i livet. Teodicé-problemet: 
Hvordan kan der være ondskab på jorden, når Gud er almægtig og 
god, fortsætter med at få folk til at tænke. Vi tangerer en forklaring i 
kapitlet, men den bedste trøst, man kan give, er nok, at Gud er med 
os, uanset hvad der sker. Det er det enestående i kristendommen, at 
Gud ikke kun er glans, herlighed og ære, men også den lidende tjener 
og offerlammet. Han er steget ned, ikke blot til jorden, men til vores 
lidelse, vores angst og vores ensomhed.

Hvor vi end ender, har Gud allerede været der, ja, er der sammen med 
os!

Før undervisningen

Formål
• At hjælpe børnene til at stole på Guds godhed trods ondskab og 

lidelse i verden.
• At indføre dem i den stille uges begivenheder og Kristi lidelse.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• A4-papir og farver, hvis man vil tegne korsvejsbilleder.
• Bøger eller foldere til at se på, både når man skal tegne korsvejssta-

tioner og til korsvejsandagten. Se eventuelt downloadressourcer 
på www.pastoralcentret.dk/korsvejen.
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Undervisningen
Se på de mandalabilleder, børnene har farvet hjemme (side 70 i ar-
bejdsbogen); der må gerne roses! Leg eventuelt noget, eller spil et spil 
sammen, se bilag 1

Arbejde med bøgerne
Start på side 71 og læs serien om Julia. Gennemgå også spørgsmålene 
nede på denne side, og lad børnene slå en ring om ”ja” eller ”nej” til de 
sidste spørgsmål. På side 72 og 73 læser I teksten (”Vores katolske tro”) 
om det ondes problem og om Jesu sidste timer. Hvis det er svært for 
børnene at acceptere den fysiske ondskab, kan det være nødvendigt at 
hjælpe dem til at skifte perspektiv. Jordens kontinentalplader bevæger 
sig, og nogle gange forårsager det et brud i jordskorpen. Det er jo 
ikke ondt i egentlig forstand, men kun et naturfænomen. At det kan 
få bygninger til at styrte sammen og forårsage død og ødelæggelse er 
en tragisk, men naturlig konsekvens og bør ikke fortolkes som, at Gud 
ønsker lidelse. Det er det samme med sygdomme ... bakterier er nød-
vendige. Sommetider er de gode for mennesker, sommetider dårlige. 
Man kan også minde om Ignatius’ konklusion, fra Hjemme hos os-
siderne til kapitel ti: At sundhed er ikke altid bedre end sygdommen, 
men at det er det, der frelser vores sjæl og bringer os tættere på Gud, 
der er det bedste. Moralsk ondskab fremmedgør os fra Gud, fysisk 
”ondt” kan undertiden føre mennesker nærmere til Gud.

Endelig: Hvis nogen er personligt ramt (en elev med en kræftsyg 
slægtning osv.) er teologiske forklaringer af ringe værdi. Langt 
vigtigere er deltagelse og nærvær for at vise, at du holder af, og at lade 
barnet fortælle. Sorgen skal altid respekteres. Hvis vi følger Jesu eget 
eksempel, så handler det ikke om at forklare alting, men om at være 
nærværende og medfølende.

På side 74 (”Vi lever vores tro”) er der dels et forslag til en bibeltekst, dels 
en teoretisk diskussion mellem Julia og hendes brødre. Nu er det ikke 
Julia, der stiller spørgsmål om lidelsen i verden, men hendes lillebror. 
De to ældre svarer som de har lært af forældre, præster eller kateketer. 
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De kommer både ind på det såkaldte ”naturlige onde” (jordskælv, at 
slå sig på en sten, og så videre) og den moralske ondskab, som forklares 
ved menneskets frie vilje. Teksten kan læses højt ved at dele de fire 
roller ud til forskellige børn. Det er også muligt at dramatisere det.

Aktivitet
Hvis teksten som nævnt ovenfor dramatiseres, er det en aktivitet. 
Ligeledes er korsvejsandagten (se nedenfor) i sig selv en anderledes 
andagt, hvor eleverne kan bevæge sig, og som kan tage lidt tid. Hvis I 
stadig skulle have tid til mere, vil jeg foreslå, at man inden korsvejen 
bruger omkring tyve minutter til at lade børnene vælge en station og 
selv tegne et passende billede. Billederne kan derefter blive hængt op 
og anvendes til korsvejen. Det er godt, hvis de også skriver på billedet, 
hvilken station det handler om (i tekst eller tal), så den ender det rigtige 
sted. Mens børnene tegner, kan man spille lidt dæmpet baggrundsmu-
sik, for eksempel fra Bachs Johannespassion.

Andagt
I dag passer det godt med korsvejsandagten. Brug Pastoral-Centrets 
downloadressourcer og find en korsvej for børn (se litteraturlisten 
bag i bogen) eller korsvejen fra Lovsang. Det er bedst at gå korsvejen 
inde i kirken, men hvis kirken er optaget, kan man bruge kopier (eller 
børnenes tegninger) inde i undervisningslokalet.

Gå fra station til station, og bed en bøn ved hvert billede. Det er godt, 
hvis børnene også kommer til at sige noget og ikke bare kateketen/
forbederen. Efter hver bøn, du læser, kan de for eksempel sige: ”Herre, 
hør vor bøn!” Efter korsvejen kan I sidde sammen i kirken og synge 
Taizésangen 615 O Gud, hør min bøn (i Lovsang) . Taizé-sange er karak-
teristiske for deres meditative karakter. Hvis du ikke kender melodien, 
så find den i vores Youtube-playliste ”Det glade budskab På vej med 
Kristus” eller søg på sangens engelske titel med nøgleordene ”Taize O 
Lord hear my prayer”.

Alternative sange: Nr. 381 Hil dig, Frelser og Forsoner (i Lovsang) eller 
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nr. 368 Gud, vi er i gode hænder (i Lovsang) eller samme sang med en lidt 
mere moderne melodi: Nr. 147 Gud, vi er i gode hænder i DUK sangbogen 
(Syng en ny sang).

Hils på forældrene, fortæl dem, hvad I har lavet i dag, og mind dem 
om Hjemme hos os-siderne.

Kateketens evaluering
• Lykkedes det mig at nærme mig lidelsen og stadig give børnene 

håb?
• Kunne de forstår tanken om, at Gud er altid med, selv når det er 

svært?
• Har de rejst spørgsmål, der bør følges op næste gang?
• Hvordan gik korsvejen?
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13 OPSTANDELSEN

Baggrund
(KKK 638-655)

”Der er et dobbelt aspekt i påskemysteriet: Ved sin død befrier Kristus 
os for synden, ved sin opstandelse åbner han os adgang til et nyt liv.” 
(KKK 654). Dette er essensen af   kristendommen og den største glæde. 
Her er forklaringen på, at en kristen aldrig skal opgive håbet.

”Kristus er opstanden fra de døde.” ”Ja, han er sandelig opstanden!”

Før undervisningen

Formål
• At pege på påskens betydninger på forskellige måder.
• At øge børnenes glæde over påske og deres kærlighed til den 

Opstandne.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Påskeæg i naturfarvet karton (fås i forskellige størrelser hos 

Panduro). Plakatfarver, maling eller akvareller og pensler til maling 
af påskeæg.

• Kopier af bilag 8.
• Sangbøger og stearinlys til andagten.

Undervisningen
Sig velkommen til alle, og leg gerne noget sammen, se bilag 1. 
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Spørg, om børnene har læst om engle på Hjemme hos os-siderne. Hvad 
er deres egen holdning til engle? Har de nogen erfaringer, de vil dele?

Arbejde med bøgerne
Start som sædvanlig med fortællingen ”Vores liv” (s. 79 i barnets bog). 
Jacob har gået til undervisning i to år, og det er tid til hans førstekom-
munion. Det foregår under en messe i forbindelse med undervisnin-
gen, og det bliver en god oplevelse også for de andre børn og for hans 
familie.

Gennemgå spørgsmålene sammen. Der er klare forbindelser mellem 
kommunionen og påsken. Eukaristien blev jo indstiftet skærtorsdag 
som påskemåltid. Når vi fejrer Jesu opstandelse, som vi gør hver 
søndag, går vi også til kommunion. Før i tiden, da man ikke gik så 
hyppigt til kommunion, gjorde man det frem for alt i påsketiden. Den 
opstandne Jesus møder os i brødets og vinens skikkelse.

Jesus giver sig selv af kærlighed til os mennesker. Han gjorde det, da 
han blev et hjælpeløst barn, der senere blev korsfæstet, prisgivet men-
neskers handlinger. Ligeledes udleverer han sig til os, når vi modtager 
ham som brød i messen. Han kommer til os. Han ønsker at være tæt 
på os.

På side 80-81 (”vores katolske tro”) fortælles der om opstandelsen, om 
kvinderne ved den tomme grav og især om Maria Magdalene. Også 
om hende er der lavet en lang række billeder, bøger, film osv., der 
føjer noget til og vinkler historien på en måde, der ikke er belæg for i 
Bibelen (se også kapitel 2 i denne vejledning). 

Det, der siges i Bibelen om Maria Magdalene alene, er også nok. Hun 
var med Jesus næsten fra starten og var den første til at se ham efter 
opstandelsen (Joh 20,11-18). Hun kan regnes for den første af Jesu 
kvindelige disciple. Men der står jo ingen steder i Bibelen, at hun var 
hans elskerinde eller kone, som moderne, sækulære fortolkere af og til 
hævder. Der står heller ikke, at hun havde været prostitueret, før hun 
mødte Jesus. Denne opfattelse, som har eksisteret i Vesten, helt tilbage 
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til 600-tallet, skyldes en sammenblanding af hende med den syndige 
kvinde hos Lukas 7,37-50 og har ikke nogen reel grund. 

På linjen skal der stå: ”ved korset”. Mere indviklet behøver det ikke 
at være - man kan eventuelt tilføje, at Jerusalem eller ”uden for byen” 
også er et godt svar. 

Svaret på spørgsmålet om, hvorfor vi netop går i kirke om søndagen, er 
selvfølgelig, at vi fejrer Jesu opstandelse, der fandt sted på en søndag. 
Af samme grund er søndagen arbejdsfri i store dele af verden.

Læs også sammen side 82, om Kirkens udvikling frem til i dag. Her kan 
man, hvis man vil, bede børnene fortælle om Kirken i deres hjemlande. 
(”Kommer nogen i gruppen fra et andet land? Hvordan kom Kirken til 
det land?”) Kristendommen kom for eksempel til Danmark med Sankt 
Ansgar i 800-tallet, selv om den ikke blev almindelig før omkring to 
hundrede år senere.

Aktivitet
Vælg en af   de følgende aktiviteter, eller tilbyd begge, og lad børnene 
vælge individuelt.

Aktivitet 1
Del påskeæg af pap ud til børnene, og lad dem male kristne påskeæg. 
Først maler man hele ydersiden i én farve, og når den er tørret lidt, 
maler man et Kristusmonogram på toppen. (Se f. eks mandala på side 
72 i børnebogen.) Siden kan børene give noget væk i æggene eller have 
dem som pynt derhjemme.

Aktivitet 2
Fordel krydsorden fra bilag 8, og lad børnene løse den. Den sætning, 
der opstår i en af de lodrette rækker, er ”Jesus lever”.
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P Å S K E L I L J E R
G L Æ D E

L Y S
J E R U S A L E M
K O R S

L I V
P Å S K E I L D

G R A V
S T E N
F O R Å R

Andagt
Sæt jer ned, som I plejer, og vent på at der bliver stille. Start med et 
fælles korstegn. Sig noget i stil med: ”Herre, vi takker dig for påsken 
og for din opstandelse - fordi du har vendt sorg til glæde og død til liv! 

Syng nr. 391 Krist stod op af døde (i Lovsang) eller nr. 407 Påskeblomst! 
Hvad vil du her (i Lovsang) eller nr. 121 Dine hænder i DUK sangbogen 
(Syng en ny sang).

Hils på forældrene, mind dem om Hjemme hos os-siderne, og sørg 
for, at alle får deres påskeæg med hjem. Det kan også være nyttigt at 
uddele et evalueringspapir, som forældrene kan udfylde og medbringe 
næste gang, se bilag 9.

Kateketens evaluering
• Har jeg kunnet formidle noget af påskens glæde til børnene?
• Hvordan gik arbejdet med bogen og det praktiske?
• Er der noget særligt, jeg skal forberede til næste gang, som jo er 

sidste gang?
• Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning?
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14 AT VIDNE OM KRISTUS

Baggrund
(KKK 2640, 425)

Den unge kirke vidnede om den opstandne Kristus. Apostlene kunne 
ikke tie stille med det, de havde hørt og set. ”I skal hellige Herren 
Kristus i jeres hjerte,” hedder det i første Petersbrev, ”og altid være 
rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, 
I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en 
god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, 
må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer” (1 Pet 3,15-17).

Før undervisningen

Formål
• At minde om, at ”det hele” ikke ender, hvor Evangeliet slutter. 

Frelseshistorien fortsætter.
• At opfordre eleverne til at tænke over, hvordan de kan vidne om 

Kristus.

Medbring
• Bibler og blyanter.
• Eventuelt ingredienser og tilbehør til bagning (ske, skål, viskestyk-

ke, bageplade eller støbejernsstegepande (ikke non-stick), pensel 
og paletkniv). Måske også smør eller flødeost til at komme på?

• Eventuelt kopier af bilag 10 og lim, A3-papir og elefantsnot.
• Sangbøger til andagten.
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Undervisning
Spørg, om børnene har læst om de tre unge mænd i den gloende ovn 
på Hjemme hos os-siderne. Daniels venner er gode og stærke rollemo-
deller, når det gælder om at holde fast ved sin tro og at vidne om Gud. 
Bemærk, at hvis du påtænker at bage brød, bør du starte med at lægge 
dejen før arbejdet med bogen, da den skal hæve en time. Derefter kan 
du forme brød og bage dem i slutningen af   lektionen.

Arbejde med bogen 
Begynd på side 85 i barnets bog. I sidste kapitel, fik Jakob førstekom-
munion. Der var fest og glæde. Nu må han i skolen forklare, hvad han 
gjorde. Man kan sige, at det er en måde at vidne på. Jacob er en usæd-
vanlig elleve-tolv-årig og i stand til at besvare lærerens spørgsmål, 
som virkelig er ikke det letteste, dels fordi det altid er svært at forklare 
en åndelig virkelighed, dels fordi læreren mangler forudgående viden 
og ikke kender ordene. Situationen er langt fra usædvanlig! Måske kan 
børnene ude i deres forskellige ”virkeligheder” få hjælp af at have gen-
nemgået situationen i en lektion i undervisningen. Gennemgå derfor 
spørgsmålene sammen. 

Fortsæt på side 86-87 under overskriften ”Vores katolske tro.” Hellig-
ånden giver apostlene at gøre undere, ligesom Jesus tidligere har gjort 
for at folk skal komme til tro. Og de gør det i Jesu Kristi navn.

Svarene, der skal stå på linjerne på side 87, er: ”Paulus er i Rom”, 
”i Rom” og ”fordi han er apostelen Peters efterfølger”. At paven er 
biskop af   Rom, skyldes jo at Peter, den første ”pave”, døde dér, og at 
hans grav er dér.

Arbejd til sidst også med side 88 (”Vi lever vores tro”). Der er utallige 
muligheder for at vidne om vores tro. Lige fra at have et kors om halsen 
til at leve som Moder Teresa blandt udstødte og tiggere. At stå inde for 
sin tro og at vidne om Guds kærlighed er en konstant udfordring for 
en kristen. På side 88 er der givet to eksempler. I familier, hvor man 
normalt beder bordbøn, kan børnene undertiden forståeligt nok ønske 
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at man lader være, når de har venner til middag. (Det, der for nogle er 
en fantastisk måde at vidne på, kan for andre være en ren pine.) Her 
har vi vendt det om, så det er Davids far, der undgår at bede bordbøn, 
når han har sin chef til middag, og David og Anna, der minder ham 
om det. Mariams bror Michel vidner, når han siger til sin nye kæreste, 
at han går til messe om søndagen. Lad børnene skrive i taleboblen, 
hvordan han forklarer sin søndagspligt og besvarer pigens spørgsmål. 
Måske vil han også invitere hende til at komme med til messen?

Aktivitet
Vælg mellem følgende aktiviteter afhængigt af, hvad du synes er mest 
givende for gruppen, og hvad der er praktisk muligt.

Aktivitet 1
Da det er sidste undervisningsgang, kan I bage brød af den slags, man 
havde på Jesu tid. Derefter kan I hygge jer sammen, mens I spiser 
friskbagt brød. Måske læser du noget for børnene, eller I ser en film 
sammen. 

På Jesu tid, var det almindeligt med flade brød, der blev bagt på en 
lerklædt ovnkappe som man tændte ild indeni.

Ingredienser til otte brød

• 750 g mel + lidt ekstra til udrulningen

• 1 pakke gær

• 1 tsk. salt

• 1 tsk. olivenolie + lidt ekstra til bagning

• varmt vand (ca. 45-50 grader)

1. Placer mel, gær og salt i en stor skål. Tilsæt olivenolie og lidt vand 
og rør med træsleven indtil dejen klumper. Så æltes med hænderne 
til en glat dej. Tilsæt lidt mere vand, hvis nødvendigt.
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2. Drys lidt af det ekstra mel på en ren bageplade, hæld dejen ud 
herpå og ælt godt i cirka ti minutter.

3 Kom dejen tilbage i skålen, dæk den med et fugtigt viskestykke, 
og lad dejen hæve et lunt, trækfrit sted omkring en time.

4. Pres den hævede dej sammen. Tag det ud af skålen, og del den i 
otte dele. Tryk hver portion ud til en flad, rund kage.

5. Lad brødene hæve igen et lunt sted, mens du varmer stegepanden 
på komfuret (over middel varme).

6. Pensl panden med lidt olie, når den er blevet varm, og læg det 
første brød på. Vend med en palet efter cirka fem minutter, og bag 
på den anden side lige så lang tid.

Aktivitet 2
Baseret på bilag 10 kan I repetere Jesu liv, og her går vi ikke kun ud fra 
Markusevangeliet. Fordel papirer med de forskellige scener, således 
at hver gruppe får et sæt. Sig, at billederne sidder i den forkerte ræk-
kefølge, og at børnene skal klippe dem ud og lægge dem i den rigtige 
rækkefølge. Når de er enige i gruppen, kan kateketen tjekke, at det er 
rigtigt, og de kan klæbe sedlerne op på et større ark i den rigtige ræk-
kefølge eller sætte dem op med elefantsnot på væggen i kronologisk 
rækkefølge.

Den rigtige rækkefølge bør være

1. Englen kommer til Maria.

2. Jesu fødsel.

3. De vise mænd.

4. Flugten til Ægypten.
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5. Jesus som en tolvårig i templet.

6. Jesu dåb.

7. Jesus kalder disciple.

8. Jesus helbreder Jairus’ datter (se bog 1, s. 32 og denne bog s. 59).

9. Jesus og den sidste nadver.

10. Jesus på korset.

11. Den tomme grav.

12. Kirken i dag.

Andagt
Hvis menigheden eller skolen har en have, kan du placere årets sidste 
andagt udendørs.

Syng din specielle sang for dette år, nr. 220 Himlene, Herre, fortælle din 
ære (i Lovsang). 

Tak Gud for naturen, for foråret og sommeren, og undervisningen I 
har haft sammen. Læs lignelsen om sædemanden (Mark 4,3-20). Den 
knytter an til sangens budskab om at modtage Guds ord. Lad der være 
tavshed i et stykke tid, før I beder ”Hil dig, Maria” sammen. 

Afslut med at synge et par vers af nr. 455 Nu blomstertiden kommer (i 
Lovsang) eller nr. 157 Hil dig, Maria i DUK-sangbogen (Syng en ny 
sang). 

Hvis du skønner at gruppen kan samles til en lidt længere bønsandagt, 
så kan I prøve jer med en smule tidebøn. I bilag 13 ser du tidebønsver-
sionen af de tre ynglinges lovsang. Det er den bøn, som Daniels tre 
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venner (fra Hjemme hos os fortællingen i forrige kapitel) sang, mens 
de var i ildovnen. Det er en smuk lovprisning af Gud og særlig bemær-
kelsesværdig, hvis man forestiller sig, at den er blevet udtalt, mens de 
var i stor nød.

Hils på forældrene. Tak dem for denne gang, og informer dem om, 
hvad der sker næste år. Fortæl, at der er Hjemme hos os-sider også 
denne gang, før de lægger bog 5 væk. Saml forældrenes evalueringer, 
hvis du delte dem ud sidste gang. Gennemgå eventuelt spørgsmålene 
sammen, og bed dem om at udtale sig om deres tanker - især dem, der 
ikke har afleveret en evaluering.

Kateketens evaluering
• Hvordan føles det, nu det er slut?
• Var det en god slutning?
• Er der noget, der skal gøres anderledes en anden gang?
• Har forældre og elever fået at vide, hvad de har brug for til næste 

omgang?
• Skal der udsendes en meddelelse i sensommeren eller det tidlige 

efterår?
• Tak dig selv og dine medkateketer for et godt stykke arbejde!
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BILAG 1 – ICE-BREAKERS OG LEGE

a. Navnelege

Anna And
Alle sidder i en rundkreds, og den første siger sit fornavn og et dyr, der 
starter med samme bogstav. Så gør den næste det samme og gentager 
også den førstes. For eksempel: ”Anna And”. Næste: ”Anna And” og 
Lise Løve”. Næste: ”Anna And, Lise Løve og Torsten Tapir”. Og sådan 
fortsætter man. Hvis det er en stor gruppe, må man eventuelt starte 
forfra undervejs, da det ellers kan blive for vanskeligt for dem, der 
kommer til sidst. 

Navnekreds
Alle sidder i en rundkreds og præsenterer sig ved at sige deres navn 
og en ting til, som man i forvejen har besluttet, for eksempel hvor 
man bor, hvilken skole man går på, eller hvad man laver i fritiden. 
For eksempel: ”Jeg hedder Anna, og jeg kan lide at læse.” ”Jeg hedder 
Tore, og jeg kan lide at spille fodbold.” Og så videre. 

Navnebøjninger
Alle ligger i en rundkreds med fødderne indad. Begynd med at sætte 
dig op og sige: ”Hej, jeg hedder Lotte (eller hvad du nu hedder). Alle 
andre sætter sig op, og siger: ”Hej, Lotte!” Så lægger I jer ned igen, og 
så er det den næstes tur. 
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Avisleg
Alle sidder i en cirkel undtagen én, som står i midten med en sam-
menrullet avis. Denne forsøger at slå nogen i ringen med avisen for 
selv at få lov til at sætte sig på den ramtes plads. Hvis den, der sidder 
ned, når at sige en andens navn, før hun eller han bliver ramt af avisen 
kan vedkommende blive siddende, og personen i midten skal i stedet 
ramme den, den siddende sagde navnet på. Hvis man rammer den 
rigtige, må man sætte sig, og den, der blev ramt, stiller sig ind i midten. 
Hvis den, der blev nævnt, når at sige endnu et navn, skal personen i 
midten i stedet ramme denne, og så videre. 

Garnnøglet
Alle står i en cirkel. Vind garnet fire gange rundt om en del af din krop, 
medens du siger dit navn. Gå hen til en anden, og spørg, hvad han 
eller hun hedder, og giv garnnøglet til denne, der så siger sit navn og 
vikler garnet fire gange rundt om samme kropsdel. Begge fortsætter 
så til næste person, beder om dennes navn og hører det, mens den 
pågældende vikler garnet rundt om sig. Det fortsætter, indtil alle er 
viklet ind. Derefter gentage det hele baglæns, men nu er det gruppens 
tur til at sige navnet på den, som vikler sig ud. Til slut er alle viklet ud 
igen, og alle har både hørt og sagt alles navn.

b. Lære-kende-lege

Stille sig i rækkefølge
Bed deltagerne om at stå i rækkefølge. Det kan være alfabetisk efter 
fornavn, efter fødselsdag, skostørrelse, højde, antal søskende eller 



103

hvad som helst. Når de er færdige og har stillet sig op, går du langs 
rækken og spørger, hvad deres navn er, (eller datoen for deres fødsels-
dag, osv.) og ser, om alle står på rette plads. 

Hvis gruppen er stor, kan du dele den i to lige store hold, og så kan du 
eventuelt lade holdene konkurrere, så holdet får et point, hver gang 
gruppens medlemmer står i den rigtige rækkefølge. Hvis du ønsker at 
gøre det sværere, kan du lægge et reb på gulvet, og sige, at deltagerne 
skal røre ved rebet hele tiden (med for eksempel en fod), mens de 
bytter plads og sorterer sig.

Bytte pladser
Stil stole i en cirkel, én mindre end antallet af deltagere. Alle sidder 
på stolene undtagen én, som står i midten. Der bør derefter ikke være 
nogen plads ledig. Den, der står i midten siger, hvem der skal bytte 
plads. Man kan begynde med noget let, som for eksempel: ”Alle, der 
har blå trøje på, bytter plads.” Senere kan man vælge mere personlige 
ting. Alle med blå trøje rejser sig og skal så finde et nyt sted at sætte 
sig. Den der var i midten, skal også prøve at sætte sig på en af de ledige 
stole, og man må ikke sætte sig på den stol, man lige forlod. Da der 
ikke er stole nok til alle, bliver en til overs i midten, og den får så lov til 
at sige noget nyt. ”Alle, der kan lide pizza bytter plads! ”Og så videre...

Knuden
Alle står i en cirkel med lukkede øjne og armene strakt frem. Så går alle 
fremad, indtil man når hinanden. Hver hånd tager fat i en anden. Så må 
man kigge. Opgaven er at vikle knuden op uden at slippe hinandens 
hænder!
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Præsentere hinanden
Deltagerne opdeles i par. De får et øjeblik til at interviewe hinanden 
eller fortælle om sig selv til den anden. De må godt have papir og 
blyant og skrive, hvad de ved om den anden. Så mødes hele gruppen 
igen, og enhver præsenterer den, som han/hun har interviewet.

c. Bevægelseslege

Frugtsalat
Dette er en variant af bytte pladser. Fortæl alle, hvilken frugt de er, 
for eksempel appelsin, banan, æble, appelsin, banan, æble og så 
videre. Stå i midten og sig (for eksempel): ”Alle æbler bytter plads.” 
”Æblerne” skynder sig så at finde en ny plads, samtidig med, at du 
forsøger at finde en stol at sætte dig på. Den, der ikke fik en stol at 
sidde på, bestemmer, hvem der nu skal bytte pladser. Hvis den, der 
står i midten, siger ”frugtsalat”, bytter alle plads. 

Atomleg
Alle går rundt på gulvet som ”atomer”. Når du råber et tal, skal de 
klumpe sig sammen så mange som du siger, ved at tage fat i hinanden. 
Hvis der går tolv børn rundt, og du siger ”fem”, vil der være to atomer 
med fem børn i hver. De to, der er tilovers, skal sætte sig på plads. 

Men det er godt at starte med at sige et tal, der går op, så der ikke er 
nogen til overs første gang (to, tre, fire eller seks i eksemplet med tolv 
børn).
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Lappelegen
Du har forberedt spillet ved at have klippet en række lapper i fem 
forskellige farver. Lapperne har forskellig værdi, afhængig af farve: et, 
tre, fem, syv eller ti point. Den farve, der er mindst værd, er den, der 
er flest af og så videre. Fordel lapperne i værelset fuldt synlige. Lad 
deltagerne løbe rundt og indsamle så mange lapper, de kan nå på fem 
minutter.

Vinderen er den, der har flest point efter fem minutter. 

Sardindåsen
Dette er en slags omvendt gemmeleg, som med fordel kan foregå i 
halvmørke. Alle deltagere undtagen én tæller til hundrede. I mellem-
tiden skjuler den, der ikke tæller, sig et eller andet sted. Så leder alle 
dem, der talte, men den, der finder den skjulte, siger ikke noget, men 
lægger sig bare stille og roligt ved siden af ham/hende. Til sidst har alle 
opdaget skjulestedet og lagt sig ned. Den der først fandt den gemte, 
gemmer sig næste gang.

Flirtespil
Placer stolene i en cirkel, halvt så mange som antallet af deltagere. 
Pigerne (for eksempel) sidder på stolene, og drengene står bag stolene. 
En stol bør dog være tom og bare have nogen der står bag den. Hvis 
det ikke går op med drenge og piger, kan man selvfølgelig blande. Det 
vigtige er, at der sidder nogen på hver stol (undtagen én), og at der står 
en person bag hver stol.

Drengen, der har en tom stol foran sig, blinker til én, der sidder på 
en stol. Denne skal derefter styrte op og sætte sig på den tomme stol. 
Drengen, der bliver ”berøvet” sin pige, kan, hvis han er hurtig nok, 
gribe fat i hende, så hun ikke kan løbe væk. I dette tilfælde må drengen 
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med den tomme stol fortsætte med at blinke. Hvis han får en til at 
komme over til hans stol, er det i stedet den ”bestjålnes” tur til at blinke.

Efter et stykke tid, kan du ændre det, så pigerne blinker, mens drengene 
sidder på stolene.

Dyreleg
Opdel gruppen i to hold. Sørg for at have forberedt så mange sedler, 
som der er børn. På hver seddel står der et dyr fra Bibelen. Vis den 
første seddel til det første barn på første hold. Han eller hun skal så 
prøve at forestille dette dyr og de øvrige deltagere skal gætte, hvad 
han / hun skal forestille. Ord og lyde er ikke tilladt, der må kun udføres 
bevægelser og fagter. Det første hold, der gætter rigtigt, får et point.

Derefter går turen videre til næste hold, hvor en person får en seddel. 
Og så videre.

Fortsæt indtil alle har været et dyr. Holdet med flest point vinder.

Forslag til dyr, der forekommer i Bibelen, med et eksempel på hvor: 

Ulv (Es 11.6)
Græshoppe (2 Mos 10,4)
Gris (Ords 11,22)
Fisk (Luk 5,6)
Hund (Mark 7,27)
Ged (1 Mos 30,32)
Frø (2 Mos 8,3)
Myg (2 Mos 8,16)
Elefant (1 Makk 11,56)
Due (1 Mos 8,8)
Ørn (Åb 4,7)
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Ugle (Sl 102,7)
Slange (1 Mos 3,1)
Hjort (Højs 2,9)
Æsel (Matt 21,5)
Okse (ko) (3 Mos 22,28)
Hest (Åb 19,11)
Får (Matt 18,12)
Kamel (Mark 10,25)
Løve (Dan 6,22)

Spise chokolade
En leg, der måske passer bedst til afslutningen? Alle sidder i en cirkel 
på gulvet. I midten er der en plade chokolade, en tallerken, bestik og 
noget tøj. En i kredsen får en terning og slår med den. Hvis der er en 
ener eller en sekser, må han/hun springe ind i midten, tage alt tøjet på 
og ved hjælp af kniv og gaffel begynde at spise chokolade. I mellemti-
den kaster den næste terningen og den næste, indtil nogen igen slår et 
eller seks. Så springer han/hun op og snupper hatten fra den person, 
der er i midten. Denne person skal straks stoppe med at spise (også 
selvom han/hun ikke har fået noget) og tage tøjet af, som næste person 
tager på og derefter begynder at spise chokolade med kniv og gaffel.

Alt imens går terningen rundt i ringen ...
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d. Stillesiddende lege

Klapjagt
Alle sidder omkring et bord og lægger 
deres hænder på bordet med håndfladerne 
nedad. Så løfter alle højre hånd og lægger 
den til højre for naboens venstre hånd. Så 
begynder legen ved, at du klapper én gang 
med den ene hånd. Klappene skal sendes 

videre i den rækkefølge, hænderne ligger (din venstre hånd, naboen til 
venstres højre hånd, naboen til venstres venstre hånd, din højre hånd 
osv.). Det fortsætter indtil nogle klapper to gange med samme hånd. 
Så skiftes der retning og klappene sendes den anden vej. Hvis nogen 
klapper med den forkerte hånd, skal hånden fjernes. Har man gjort 
noget forkert to gange, er man altså ude af legen.

Stød
Alle holder hænder i en cirkel. Du starter med at sende et ”stød” af 
sted ved at klemme om din ene nabos hånd. Dette går videre til næste, 
indtil det kommer hele vejen rundt. Man kan også gøre det sværere 
ved at nogen lader stødet skifte retning ved at klemme igen med den 
hånd, der modtog stødet, og derefter tilbage til naboen igen. En anden 
variation er at have to stød på én gang. Koncentration kræves!

Hviskeleg
Sid i en rundkreds, og send en sætning videre ved at hviske det til 
den, der sidder ved siden af   dig. Sådan sendes sætningen hviskende 
fra den ene til den anden i kredsen. Sidste mand, personen ved siden 
af   den, der hviskede i første omgang, siger den sætning, han/hun har 
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modtaget. Ofte har det forvandlet sig temmelig meget undervejs. NB: 
Denne leg egner sig dårligt, hvis man har nogle børn, der har nedsat hørelse. 

Smølfe
En person går ud, mens de andre finder på et udsagnsord, fx svømme. 
Personen kommer ind igen og spørger de andre om forskellige ting 
efter hinanden, indtil han/hun gætter, hvad ”smølfe” står for: ”Er det 
sjovt at smølfe?” ”Har du smølfet i dag?” ”Koster det penge at smølfe?” 
”Kan man smølfe om vinteren?” og så videre.

Derefter er det en andens tur til at gå ud og komme ind og stille 
spørgsmål.

Mit skib er lastet
Sid i en cirkel. Person 1 siger: ”Mit skib er lastet!” Person 2 spørger: 
”Med hvad?” Person et siger et navneord, der begynder med A for 
eksempel: ”Med agurker.” Så siger person to: ”Mit skib er lastet,” til 
person 3, som så spørger: ”Med hvad?” Person to gentager ordet med 
A og tilføjer noget nyt med næste bogstav i alfabetet. For eksempel: 
”Med agurker og bispehuer.” Og så fremdeles, indtil man når Z, eller 
indtil du synes, det er nok.
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BILAG 2 – BIBELORD TIL KAPITEL 2
Til brug i andagten

Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær! 
(Matt 3,2; Matt 4,17)

Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
(Matt 4,19, Mark 1,17)

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
(Matt 5,9)

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.
(Matt 7,1)

Bed, så skal der gives jer.
(Matt 7,7; Luk 11,9)

Jeres hjerte må ikke forfærdes! 
(Joh 14,1) 

Tro på Gud, og tro på mig!
(Joh 14,1) 

Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
(Joh 13,34)

Vær vågne, stå fast i troen ... Alting hos jer skal ske i kærlighed.
(1 Kor 16,13-14)

Bliv i mig, og jeg bliver i jer.
(Joh 15,4)
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Det er ikke jer, der har udvalgt mig,  
men mig, der har udvalgt jer .
(Joh 15, 16)

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre  
i mørket, men have livets lys. 
(Joh 8, 12)

Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.
(Matt 5,44)

Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
(Matt 12,34)

De raske har ikke brug for læge, det har de syge.
(Luk 5,31)

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte  
og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
(Matt 11,28)

Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. 
(Luk 6,21)

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;  
bank på, så skal der lukkes op for jer. 
(Luk 11,9)

Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det! 
(Luk 11,28)

Dit øje er legemets lys.  
Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst. 
(Luk 11,34)
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BILAG 3 – KRYDS OG TVÆRSOPGAVE TIL 
KAPITEL 3

Løs kryds og tværsen ved hjælp af bibelhenvisningerne og find det 
lodrette ord. 

1. Her gror vinen (Matt 20,2) 
2. Landsdelen, hvor Jesus forvandlede vand til vin (Joh 2,1)
3. Døberen, der aldrig skulle drikke vin eller stærke drikke. (Luk 
1,13-15)
4. Vingårdsarbejderens løn (Matt 20,2)
5. Samaritaneren hældte olie og vin på mandens sår, og satte ham på 
sit _____. (Luk 10,34). 
6. Man skal ikke drikke så meget vin at man bliver _____ (Ef 5,18).
7. Det satte ejeren om sin vingård (Matt 21,33) 
8. Jesus sagde: ”Jeg er _______ I er grenene” (Joh 15,5)

1
2
3
4
5
6
7
8
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BILAG 4 – SKABELONER TIL GAVEÆSKER
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BILAG 5 – MÅSKE SKAL VI SE LIDT ANDERLE-
DES PÅ KYSKHED   
- et læserbrev

Dette læserbrev blev offentliggjort i forkortet form i Svenska Dagbladet 
24/12, 2001. Det kan tjene som inspiration til kateketens forberedelse til 
emnet i kapitel 8.

Jeg læser om ”kyskhedskultur” i Svenska Dagbladet (10-11/12 2001), 
og selvfølgelig det er forfærdeligt. Piger, der ikke tør fortælle deres 
forældre om deres kærester; brødre, der må gøre hvad som helst, 
og søstre, som kan blive slået ihjel for et fejltrin; tvangsægteskaber, 
forbud, trusler og undertrykkelse ...

Og alligevel er det noget, der generer mig, noget jeg gerne vil præcisere 
og balancere. For er det ikke sådan, at der også kan være en god kysk-
hedskultur? Når jeg læser artikler og interviewene med Laura, Nadia 
og Nora som ”skal” være jomfruer, når de gifter sig, i modsætning til 
de svenske unge, føles det, som om alle svenskere har seksuelle rela-
tioner i ungdomsårene. Jeg tror ikke, det er sådan. Jeg håber, det ikke 
er tilfældet. Jeg valgte at være en jomfru, da jeg blev gift, og det var det 
samme med min mand. Jeg er glad for det. Jeg havde været forelsket 
i en række fyre, jeg havde kysset og delt dyne, men aldrig gået hele 
vejen. Det kan være fint med en grænse et eller andet sted! Der var 
én ting, jeg ønskede kun at give til min mand, min livsledsager, og 
hvordan kan man som 15- eller 17-årig vide, om den, jeg elsker det 
øjeblik, rent faktisk er den, jeg i sidste ende vil vælge at leve sammen 
med (og omvendt)?

Når jeg elsker med min mand, behøver jeg ikke føle, at han har gjort 
det med hende, som gjorde det med ham, der gjorde det med den og 
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den og så videre ... Nej, når vi er sammen, er det kun med hinanden. 
Jeg tænkte også, allerede som en teenager, på mine fremtidige børn. 
Der er ingen 100% effektiv prævention. Jeg vidste, jeg ikke ville ønske 
en abort. Så jeg skal ikke have sex med en mand, jeg ikke også kunne 
tænke på at få børn sammen med ... det kunne vente!

Nu, mange år senere, tænker jeg på de børn, som jeg har fået. Vores 
to ældste døtre nærmer sig teenage-alderen. Jeg vil ikke have, at de 
skal føle sig presset, at de er mærkelige, hvis de forbliver jomfruer ind 
i voksenalderen. Jeg ønsker ikke, at de skal have deres første samleje 
”for at få det overstået.” Jeg vil ikke have dem til at føle sig forrådt, når 
den mand, de gav sig til efter et par dage eller måneder er sammen 
med en anden. Jeg vil ikke have, at de skal få sygdomme. Jeg vil ikke 
have dem til at blive teenage-forældre eller gå gennem den pine, en 
abort indebærer! På den anden side, og det er vigtigt, vil jeg ikke have 
dem til at leve i overensstemmelse med min tro, fordi jeg mener det, 
men fordi de deler den og finder det godt. Og jeg vil have dem til at 
turde fortælle mig og min mand, hvad der sker, og hvordan de lever. 
Og der er ikke tale om at straffe, hverken hvis de vælger at leve på en 
anden måde, eller hvis der sker et ”uheld”. På ethvert tidspunkt må 
man se på, hvad der er bedst at gøre lige nu. Ikke ”du begik en fejl, og 
bør udstødes,” men ”du gjorde dette, konsekvensen var dette, så hvad 
gør vi nu?” 

Mange mennesker vælger førægteskabelig sex i Sverige i dag, men det 
er ikke den eneste vej - heller ikke for indfødte svenskere. Måske er det 
på tide til at gøre plads til en god og positiv kyskhedskultur?
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BILAG 6 – FIND ORD I KASSEN

Blandt bogstaverne i firkanten gemmer der sig 18 navne fra det Nye 
Testamente. Kan du finde dem?

De kan stå fra venstre mod højre, oppefra og ned eller diagonalt fra 
venstre og ned mod højre. Prøv at finde dem alle og slå en ring om 
dem. 

Q S E L I S A B E T H F

A M W U L S I M O N M I

H D A I E M U A J Y A L

F E E R V N F S O H R I

B A R T I M Æ U S N K P

G N R O M A T T H Æ U S

H D T P D P A U L U S T

J R Y C V E D F K S J H

K E L U K A S G D A U O

J A K O B B N H S E D M

L S J O H A N N E S A A

J E S U S J O S E F S S
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BILAG 7 – OPGAVE OM SYND OG BEKENDELSE

I syndsbekendelsen, som vi siger under hver messe, bekender vi, at vi 
har syndet i tanke, ord og gerning.

Er der nogen af de synder, du synes, det er svært at forstå? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

Hvad betyder ”gerning”?

____________________________________________________________

Hvordan og hvornår kan det at tænke noget, være forkert?

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

Hvordan kan det nogle gange også være en synd at undlade at gøre 
visse ting?

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
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Skriv et eksempel på hver slags synd nedenunder!

 
Tanke:  ________________________________________________________   

Ord: _________________________________________________________

Gerning:   ______________________________________________________  

Undladelsessynder: ____________________________________________

Slå op i profeten Mikas Bog, 7,18-19, og læs teksten! 

Hvilket billede anvender Mika, når han siger, at Gud smider vore 
synder bort? Hvor kastede han dem hen? Slå ring om det rigtige.
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BILAG 8 – ORD-PUZZLE

Skriv de ti ord med tilknytning til påsken vandret ind i felterne dér, 
hvor de passer. Du kan finde et vigtigt budskab i en af de lodrette 
rækker. 

FORÅR
GLÆDE
GRAV
JERUSALEM
KORS
LIV
LYS
PÅSKEILD
PÅSKELILJER
STEN
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BILAG 9 – FORÆLDRENES EVALUERING
Undervisningen er ved at være slut for denne gang. Det har været en 
stor fornøjelse for mig som kateket at undervise jeres barn her i sognet, 
dette år med udgangspunkt i Markusevangeliet. 

Som kateket er det værdifuldt for mig at vide, hvordan både børnene 
og I forældre oplever undervisningen. Dette gælder både undervisnin-
gens indhold og den praktiske tilrettelæggelse.

Derfor beder jeg jer besvare følgende spørgsmål
(Skriv også gerne på bagsiden)

1. Hvad har I især sat pris på i dette undervisningsforløb?

2. Hvad kunne være bedre? Hvad savner I?

3. Hvordan kan forældrene involveres bedre?

4. Har I haft tid til Hjemme hos os-siderne?

5. Har I fået nok information?

6. Har I særlige overvejelser eller ønsker til skolens/sognets undervis-

ning?
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BILAG 10 – JESU LIV I BILLEDER

 Jesus på korset      Jesus helbreder Jairus’ datter

 Flugten til Ægypten       Englen kommer til Maria
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 Jesus som tolvårig i templet   Kirken i dag  

 Jesu fødsel af      Jesu Dåb
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 De vise mænd    Jesus kalder disciplene

Jesus og den sidste nadver    Den tomme grav
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BILAG 11 – MAGNIFICAT (TIDEBØN)
Marias lovsang fra Lukasevangeliet kap. 1, vers 47 til 55.

Tidebøn
Nu skal gruppen prøve at bede en anderledes bøn end den, de er vant 
til. Tidebønnen hører til Kirkens ældgamle tradition og bliver dagligt 
bedt i klostre af munke og nonner, af alle præster og diakoner og også 
mange lægfolk over hel verden.

Kopiér bønnen på næste side så alle deltagere har en kopi. Forklar 
hvordan den bedes.

Instruktioner: 

•	 Gruppen deles i to, der stiller sig eller sætter sig på hver deres 
side (i en kirke kan der fx være en gruppe i højre bænkerække 
og en i venstre). 

•	 Alle gør korsets tegn.

•	 Man begynder og slutter med omkvædet. Den læses højt af alle.

•	 Derefter læser gruppe 1 de to første linier. Versene læses i al-
mindeligt tempo, ikke for hurtigt.

•	 Gruppe 2 læser de næste to linier.

•	 Grupperne veksler derefter frem og tilbage med at læse indtil 
tidebønnen er færdig.

•	 Stjernen * betyder at man holder ca. 2 sekunders pause, som fx 
kan bruges til en dyb indånding.
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Marias	lovsang	fra	Lukasevangeliet	kap.	1,	vers	47	til	55.

Omkvæd: 

Den Mægtige har gjort store ting imod mig 
og hans navn er helligt. 

Min sjæl ophøjer Herren,* 
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

Han har set til sin ringe tjenerinde.* 
For herefter skal alle slægter prise mig salig,

thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.* 
Helligt er hans navn,

og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,* 
varer i slægt efter slægt.

Han har øvet vældige gerninger med sin arm,* 
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;

han har styrtet de mægtige fra tronen,* 
og han har ophøjet de ringe;

sultende har han mættet med gode gaver,* 
og rige har han sendt tomhændet bort.

Han har taget sig af sin tjener Israel* 
og husker på sin barmhjertighed

– som han tilsagde vore fædre –* 
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen* 
og Helligånden

Som det var i begyndelsen, så nu og altid* 
Og i al evighed, Amen.

Omkvæd: 

Den Mægtige har gjort store ting imod mig  
og hans navn er helligt.
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BILAG 12 – MARIABILLEDER

Find eventuelt selv flere billeder på Google art (søg ”Virgin Mary”) 
eller på Wikimedia Commons www.commons.wikimedia.org.

Du kan også finde disse billeder på www.pastoralcentret.dk/paavej-
medkristus/mariabilleder. Brug hjemmesiden til at vise billederne 
på iPad eller storskærm eller hvis du vil have hurtig adgang til mere 
information om de enkelte billeder.
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BILAG 13 – DE TRE YNGLINGES LOVSANG 
(TIDEBØN)
Tidebøn fra Tilføjelserne	til	Daniels	Bog	B	29-59	+	66
Se bilag 11 for instruktioner til hvordan man beder tidebønnen.

Omkvæd: Pris Herren,*
pris ham i det høje.

Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,*
lovprist og ophøjet til evig tid;
lovet være dit hellige og herlige navn,*
højt lovprist og ophøjet til evig tid.

Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,*
højt lovsunget og æret til evig tid.
Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,*
lovprist og ophøjet til evig tid.
Lovet være du på din kongetrone,*
højt lovsunget og ophøjet til evig tid.
Lovet være du i himmelhvælvingen,*
lovsunget og æret til evig tid.

Pris Herren, alle I Herrens værker,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I himle,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I Herrens engle,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
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Pris Herren, alle vande oppe over himlen,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, hele hans hær,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, sol og måne,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, himlens stjerner,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, al regn og dug,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vinde,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, ild og glød,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, kulde og hede,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, dugdråber og snefnug,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, nætter og dage,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lys og mørke,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, frost og kulde,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, rim og sne,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lyn og skyer,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, du jord,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
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Pris Herren, bjerge og høje,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, have og floder,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I kilder,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle himlens fugle,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, I mennesker,*
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen*
og Helligånden

Som det var i begyndelsen, så nu og altid*
Og i al evighed, Amen.

Omkvæd: Pris Herren,*
pris ham i det høje.
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LITTERATURLISTE 

Udvalgte titler til videre studier og inspiration.

Glem ikke at følge med i Pastoral-Centrets blog på www.pastoralcen-
tret.dk/blog. Ud over inspiration til eget trosliv bringer vi masser af 
religionspædagogiske inputs samt konkrete ideer til aktiviteter som 
kan bruges i undervisningen. Tilmeld dig her www.pastoralcentret.
dk/email hvis du vil have besked hver gang, der er en ny artikel i 
bloggen. På den måde glemmer du ikke at kigge forbi og se om der er 
noget, du kan bruge. 

Som kateket eller kristendomslærer ville du måske også sætte pris på 
at modtage vores månedlige nyhedsmail med nyheder, tilbud og op-
lysninger om kurser mm. Den får du når du tilmelder dig her: www.
pastoralcentret.dk/nyhedsbrev.

Bønnebøger
•	 Alle mine kilder, Bønnebog for børn og unge. www.pastoral.

dk  

•	 Lær os at bede. Lille bønnebog med alle de kendte bønner, for-
soningens sakramente, messen, korsvejen, rosenkransen mm. 
www.pastoral.dk  

•	 Bønnebog for den katolske Kirke www.pastoralcentret.dk/
boennebog 

Om kroppens teologi og kirkens seksuallære
•	 If You Really Loved Me. 100 Questions on Dating, Relationships, 
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and Sexual Purity. Af Jason Evert. Svar på ærlige spørgsmål om 
sex, kærlighed, kæresteforhold og de fordele der kan være ved 
at vente med at være sammen til ægteskabet. www.pastoral-
centret.dk/kroppensteologi

•	 Theology of Her Body / Theology of His Body af Jason Evert. 
www.pastoralcentret.dk/kroppensteologi  (udkommer snart 
på dansk)

•	 Kroppens teologi for ham / for hende. Af Jason Evert. Dansk 
udgave af ovenstående. Forventes udgivet i foråret 2015. Se 
www.pastoralcentret.dk/kroppensteologi 

Børnebøger og bøger om Bibelen
•	 Hvad Bibelen fortæller om Jesus, Forlager ProRex, www.

prorex.dk (velfortalt og smukt illustreret børnebibel)

•	 Guds fantastiske Rige. Bibelarbejde med unge (fra 15 år). www.
pastoral.dk 

•	 Hvis bare jeg havde en grøn næse. Billedbog af Max Lucado. 
www.scandinavia.as

•	 Den allerbedste. Billedbog af Max Lucado. www.scandinavia.
as  

•	 Menneskesønnen. Tegneserie om Jesu liv af Peter Madsen. 
http://www.bibelselskabet.dk/ 

•	 Børnenes bibelbog af Anne de Vries. God genfortælling af 
Bibelens vigtigste historier. Egner sig til højtlæsning.

•	 Sesams Børnebibel, genfortalt af Tine Lindhardt. Sesam. www.
bibelselskabet.dk 
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•	 Bibelens historier. Det Nye Testamente. Ingrid Schrøder- 
Hansen. Gyldendal. www.gyldendal.dk

•	 De mindstes Bibel, genfortalt af Synne Garff. www.bibelselska-
bet.dk

•	

Andre bøger
•	 Genopdag den katolske tro. Af Matthew Kelly. www.pastoral-

centret.dk/genopdag 

•	 YOUCAT Katolsk ungdomskatekismus. www.pastoralcentret.
dk/youcat Glimrende og letlæselig allround introduktion til 
den katolske tro i spørgsmål og svar form. Egner sig til unge 
voksne og voksne og er et glimrende redskab når kateketen 
skal forberede sig.

•	 YOUCAT Firmelsesbog. www.pastoralcentret.dk/youcat-
firmelsesbog. Egentlig beregnet til undervisning af firmander, 
men den kan tjene til inspiration for aldersgruppen for Det 
glade budskab. Der hører en gratis lærervejledning til, som kan 
downloades via ovenstående link.

•	 Dunér, Anna och Räder, Andréa: I helgonens värld, KPN/
Libris, 2003. Den danske udgave fra Unitas Forlag er udsolgt.

•	 Den katolske Kirkes Katekismus. Klar og omfattende fremstil-
ling om alle væsentlige emner i den katolske tro. www.pastoral.
dk

•	 Con Dios. Glimrende folkekirkeligt konfirmationsforbere-
delsesmateriale. Materialet har formidlingen i øjenhøjde med 
de unge og mange ideer og som er lige til at bruge eller kan 
tilpasses.  http://www.rpc.dk/aros/con-dios-2692.html 
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•	 Konfirmandundervisning med Kristuskransen. Emma Tribell. 
www.rpc.dk/aros

•	 Gud & mig: små ord om det store i den kristne tro: Den åbne 
katekismus. Af Benny Vindelev, Aros underviser. 2010. www.
rpc.dk/aros

•	 Den professionelle kærlighed. Er der plads til følelser i pro-
fessionelle relationer. Else Marie Bech, m. fl. : Dafolo. www.
dafolo-online.dk 

•	 Relationsorienteret Klasseledelse – en praktisk håndbog. 
Dafolo. www.dafolo-online.dk

Sangbøger
•	 Lovsang 2. udgave. Salmebog for den katolske kirke. www.

pastoral.dk 

•	 Syng en ny sang. DUK’s sangbog (Danmarks Unge Katolikker). 
www.duk.dk (Sangbogen er udsolgt, men kan findes i de fleste 
menigheder)

•	 Salmer og sange i skole og kirke. Bind I og II. Af Willy Egmose 
m.fl. www.dansksang.dk

•	 Den danske Salmebog Online. www.dendanskesalmebogon-
line.dk

•	 Youtube-spilleliste med foreslåede sange til denne lærervejled-
ning: Du kan finde playlisten ved at gå ind på www.youtube.com 
og søge efter ”Det glade budskab” eller ”På vej med Kristus”. 
Eller brug linket herunder for at komme direkte til playlisten: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G-
WLIzE8EGr8mZzYLY6mvZr
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Multimedier

•	 Catholicism – DVD-serie med 5 DVD’er om den katolske Kirke 
og katolsk tro. Findes med svenske og norske undertekster. 
Køb den her www.pastoral.dk/index.php/catholicism.html 
eller  her www.stolavbok.no

•	 Himlen findes virkelig. Amerikansk film baseret på bogen af 
samme titel. www.prorex.dk

•	 Youtube-spilleliste med foreslåede sange til denne lærervejled-
ning: Du kan finde playlisten ved at gå ind på www.youtube.com 
og søge efter ”Det glade budskab” eller ”På vej med Kristus”. 
Eller brug linket herunder for at komme direkte til playlisten: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTmKOdA8G-
WLIzE8EGr8mZzYLY6mvZr

•	 Korsvejen. Se downloadressourcer på www.pastoralcentret.
dk/korsvejen
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