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Læreplan for Børne-og ungdomskatekse i 
bispedømmet København med henvisning til 
kateketiske materialer er udarbejdet af Pastoral-
Centret og baseret på svensk forlæg, men tilpasset 
dansk kontekst. 
Med tak til vores svenske kolleger i KPN, der har 
givet os tilladelse til at bruge planen. 

© Pastoral-Centret, 2012 

På http://pastoralcentret./blog/ finder du en del inspiration til 
trosformidlingsaktiviteter med børn og unge eller til din familie.

Tilmeld dig Pastoral-Centrets NYHEDSMAIL 
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Gud kommer til os
1. bog i serien ”På vej med 
Kristus”. Bogen formidler 
den første introduktion om 
Kirkens tro. Her præsenteres 
Gud som Skaber og Jesus som 
Frelser. Derudover kommer 
man ind på kirkeåret, bibelen 
samt flere af Kirkens helgener 
og messens liturgi.

Vores ven Jesus
2. bog i serien ”På vej med 
Kristus”. Her forberedes 
barnet til modtagelsen af 
forsoningens sakramente og 
1. kommunion. Bagest i bogen 
findes „Vi tror” og „Katolsk 
ordbog”, som hjælper bar-
net til at udvide sit katolske 
ordforråd.

Pastoral-Centret har siden 2006 udgivet en serie 
katekesebøger ‘På vej med Kristus’, som er bispedøm-
mets officielle pensum for trosundervisningen for børn 
og unge. Alle titler i serien består af en bog til barnet og 
en udførlig vejledning.

Som en hjælp til dem, der skal forestå undervisningen følger her en gennemgang af emner, 
som bør gennemgås. Strukturen i planen er den samme som i Den Katolske Kirkes Katekismus, 
dvs. bekendelsen af troen, fejringen af det kristne mysterium, livet i Kristus og den kristne 
bøn. Her gøres dog lidt mere ud af bibelkundskab og kirkehistorie, da det ikke kan forventes, 
at Folkeskolen dækker eleverne ind på disse områder. Godt kendskab til Bibelen har også be-
tydning for dialogen med andre kristne. Man behøver ikke at følge læreplanen slavisk, men 
den indeholder de dele af troslæren, som børn og unge bør kende til på de forskellige alders-/
klassetrin. Mindre børn, som endnu ikke er begyndt i skolen, skal først og fremmest føle sig 
hjemme i Kirken, føle, at de hører hjemme i fællesskabet, og glæde sig til, at de bliver store nok 
til den egentlige undervisning.

7-9 år: Forberedelse til første kommunion
Alment

Målsætning for aldersgruppen:
• Børnene skal lære Jesus Kristus at kende. De skal leve i fællesskab med Ham.
• Børnene skal forberedes til at tage imod alterets og bodens sakramente.
• Forældrene gøres bevidste om, at trosoplæringen først og fremmest er deres op-
 gave. De får støtte til at udføre den.

Forældrene skal have mulighed for regelmæssigt at mødes i en forældregruppe. Kateket-
erne skal holde tæt kontakt med børnenes forældre.  Børn og forældre skal have mu-
lighed for at bede sammen, og forældrene skal vejledes i, hvordan det kan gøres.
På dette stadium skal undervisningen være enkel og konkret. Den skal handle om Jesus 
Kristus, og Guds kærlighed skal stå i centrum.
Kirken og de troendes fællesskab skal også behandles.
Med hensyn til bøn og liturgi skal børnene først og fremmest være med, sådan at de får 
konkrete erfaringer. Det gør ikke så meget, at de ikke kan sætte ord på deres oplevelser.
Børnene skal føle sig hjemme i Kirken og i menigheden, og de skal have positive oplevels-
er med hjem. Der skal være plads til glæde, leg og spontanitet, men man må ikke glemme, 
at der også kan være dystre og alvorlige ting i små børns liv.
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1. Kirkens tro
Børnene skal lære:
• At Gud er til, og at Han er vores far. Han elsker alle mennesker, og Han elsker alt, 
 hvad Han har skabt. 
• At Gud har skabt og opretholder alt.
• At Jesus Kristus er Guds søn, født af Jomfru Maria.
• At Maria er Guds mor, vores og hele Kirkens mor.
• At Jesus Kristus døde på korset for at frelse alle mennesker fra døden. 
• At Jesus Kristus stod op fra de døde, og at Han aldrig mere skal dø. 
• At Jesus Kristus lever i Kirken, og at Han altid er med os. 
• At alle døbte har modtaget Helligånden, og at ånden leder og styrker os dag for dag. 
• At Gud tilgiver alle vores synder. 
• At vi i dåben er blevet Guds børn og indlemmet i Kirkens fællesskab; konkret betyder 
 det, at vi er blevet optaget i den katolske menighed dér, hvor vi bor. 
• At vi tror og håber på et evigt liv i himlen; vores liv på jorden er en forberedelse til 
 dette. 
• At hvert eneste menneske har en skytsengel.

Børnene skal opleve:
At man ikke kan tro hver for sig. Som katolikker er vi fælles om vores tro. Menigheden er 
rammen om fællesskabet, og Kirken er dér, hvor vi mødes for at fejre vores tro. 

2. Fejringen af det kristne mysterium:
Børnene skal opleve:
• Hvordan vi møder Gud og beder til Ham i kirken. 
• At vi møder Jesus Kristus her og nu i messen. 
• At Jesus Kristus er nærværende i eukaristien og i tabernaklet. 
• At messen er en fælles aktivitet, og at alle er aktivt deltagende. 
• At vi møder Gud med alle sanser, når Han taler til os i liturgien – vi bruger både sy-
 net, hørelsen, følesansen, smagssansen...
• At man skal være stille, så man bedre kan høre, hvad Gud vil sige. 

Vi går korsvejen
Et lille hæfte med en fint for-
tolket og overskuelig korsvej 
for børn og unge. Ved hver 
station er der tydeligt il-
lustreret tekststykke, kort 
tolkning samt et lille lys, der 
indikerer overgangen fra den 
ene station til den anden.
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• At messen er virkelighed – en helt anden virkelighed end den, vi er vant til.

Børnene skal være med til:
• At fejre kirkeårets store fester – helst både i undervisningen, i ’børnevenlige’ for-
 mer, og sammen med hele menigheden.
• En højtidelig fejring af bodens sakramente (før første kommunion).

Børnene skal lære:
• De vigtigste svar i messen og i store træk, hvad messen består af.
• At det er Jesu Kristi død og opstandelse, som vi fejrer i messen.
• Hvad skriftemålet består af: samvittighedsransagelse, anger, bekendelse og bod.
• Hvad dåben betyder for vores liv som kristne, hvordan dåben fejres og hvordan 
 den hænger sammen med eukaristien.

3. Livet i Kristus
Børnene skal opleve:
• At vi er skabt med en fri vilje, og at vi kan vælge mellem det gode og det onde.
• At Gud taler til os gennem vores samvittighed.
• At samvittigheden skal formes og dannes, så den kan finde ud af, hvad Gud vil sige 
 til os. Det sker ved, at vi hører om Guds bud og Kirkens lære.
• At ’synde’ er ikke bare at skade sig selv og ødelægge sit forhold til Gud; det går ud 
 over hele fællesskabet.
• At alle mennesker er Guds børn; derfor har vi pligt til at tage hensyn til hinanden, at 
 hjælpe og støtte hinanden.
• At selv om vi mennesker har en tendens til at synde, kan vi forsone os med Gud og 
 med Kirken, når vi modtager bodens sakramente.
• At det er godt at gå regelmæssigt til skrifte.

Børnene skal lære:
• Om de ti bud og om det dobbelte kærlighedsbud.

Værktøjskasser, er A4 map-
per med mange inspir-
erende ideer til emner så 
som:
• Maria
• Helgener

• Krydsord
• Ideer til små børn
• Bibelen
• Sakramenterne
• Kirkeåret
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Læs historierne, tegn fra prik 
til prik, find fejlene, farvelæg 
og find vej i labyrinterne! 
Masser af sjov, især, når du 
bruger bogen med en god 
ven, eller får en voksen til at 
fortælle dig mere om histo-
rierne.

Bøgerne i serien Sjov med 
Bibelen kan bruges som et 

4. Den kristne bøn
Børnene skal lære:
• At Gud er vores far, og at vi altid kan komme til Ham med det, som bekymrer os, og 
 det, som vi vil sige Ham tak for.
• At Jesus er vores ven. Vi taler med Ham, når vi beder.
• At Han ønsker, at vi skal tale med Ham. Han elsker os, og Han har meget at sige til os.
• At Han også gerne vil høre, hvad vi har at sige til Ham.
• At Helligånden, Gud selv, beder i os og sammen med os, når vi ikke selv kan 
 finde ud af det.
• At Gud er hos os, allerede inden vi når at bede Ham om at være der.
• At vi kan bede Gud om alt. Intet er for stort eller for småt.
• At helgenerne i himlen beder for os. Vi kan altid regne med deres forbøn.

Børnene skal opleve:
• At man kan tale med Gud på forskellige måder. Man kan både bruge færdige bønner, 
 som man har lært, og bede spontant med sine egne ord.
• At vi kan bede sammen, f. eks. i messen, men også når vi er alene.
• At vi kan bede uden at sige noget. Det er også bøn at være stille og tænke på, at Gud 
 er hos os.
• At det bliver lettere at bede, når vi gør det regelmæssigt.
• At bøn er enkelt og naturligt. Det er hverken svært eller mærkeligt.

Børnene skal lære korstegnet, Fader vor og Hil dig, Maria udenad.

5. Bibelkundskab og kirkehistorie:
Børnene skal lære:
• At Bibelen er Guds ord, og at Han taler til os i de fortællinger, som står i Bibelen.
• At nogle bibeltekster hører sammen med påske, pinse og jul.
• At Bibelen ikke skal tolkes bogstaveligt. Når vi læser den, skal vi lade os vejlede af 
 Helligånden, Kirkens tradition og dens læreembede.

Sjov med Bibelen

Bibelen er fuld af helt utrol-
ige og spændende historier, 
som alle børn burde kende til! 
Nu kan børn fra 7-10 år have 
det sjovt, mens de lærer om 
Noa, Jonas, Moses, David og 
mange, mange andre af Guds 
allerførste venner.

supplement til forskellige 
undervisningssituationer 
og - selvfølgelig – også 
derhjemme! Det er en sjov 
måde at lære mere om 
Bibelen på!

• Guds allerførste venner
• Påskeglæde
• Julesjov
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Børnene skal høre eller læse:
• Nogle centrale fortællinger i Bibelen, både på voksensprog og i børnevenlig ver-
 sion (børnebibel).

Børnene skal opleve:
• At man bruger fortællinger i Bibelen til at forstå ting, som sker i ens eget liv.

10-12 årige
Alment

Målsætning for aldersgruppen:
Børnene skal opnå større kendskab til frelseshistorien og Jesu liv, og deres eget forhold til 
Jesus Kristus skal udvikles.
Børnene skal opnå en større fortrolighed med messen og med livet i Kirken.
Børnenes samvittighed skal udvikles, og de skal vænne sig til regelmæssigt at modtage 
boden sakramente.
Stoffet, som denne aldersgruppe gennemgår, repeterer, cementerer og bygger videre på 
det, som de arbejdede med, da de var lidt mindre. Nu får de en øget indsigt i Det Gamle Tes-
tamente, Det Nye Testamente og Kirkens historie. Kirkehistorien kan give dem en fornem-
melse af samhørighed, identitet og forståelse af, hvorfor vi er dem, vi er i dag. Ved at få 
kendskab til historien får de del i en kollektiv erindring, og de knyttes tættere til Kirken. 
Spørgsmålene, som de lidt mindre børn var optaget af, er stadig aktuelle. De bliver dog 
mere nuancerede, og nye spørgsmål dukker op. Børnene bliver gradvis mere selvstændige, 
og forældrene begynder at give slip. Med den øgede frihedsgrad får en større berørings-
flade med verden omkring dem. De er i højere grad udsat for påvirkning udefra. Friheden 
betyder, at der skal skelnes og vælges – og det kan være svært.
Det er stadig vigtigt, at kateketerne holder tæt kontakt med forældrene og prøver at få 
dem engageret i undervisningen.
For børnene er det et passende tidspunkt at tage på lejr eller weekend for første gang. Hvis 

Kirken, vores hjem

3. bog i serien ”På vej 
med Kristus”.
Barnet har været til 
forberedelse til mod-
tagelsen af forsoningens 
sakramente og 1. kom-
munion og skal nu til at 
lære mere om at være en 
del af Kirkens fællesskab 
og messens liturgi. 

Fortsættelsen af serien katekesebøger 
‘På vej med Kristus’

Hvad Bibelen fortæller 
om Jesus

En fin børnebibel, der hjæl-
per børn til selv at opdage, 
at Jesus er den centrale 
skikkelse i Guds store frel-
seshistorie – og i historien 
om dem selv. 
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der ikke kan arrangeres weekendeture i sogneregi, kan det måske gøres regionalt, gerne 
med voksne fra børnenes egen menighed. De kan også opfordres til at deltage i DUKs ar-
rangementer.

1. Kirkens tro
Børnene skal lære:
• Trosbekendelsen udenad. De skal også kende lidt til dens historie og dens betyd-
 ning i Kirkens liv.
• Om inkarnationen, som står centralt i frelseshistorien.

De skal øve sig i:
• At tolke deres egen erfaring og livssituation i lyset af trosbekendelsen, sådan som
 den er formuleret, så de kan se en sammenhæng mellem liv og tro.
• At formulere indholdet i trosbekendelsen med deres egne ord.
• Lidt efter lidt at vokse ind i menigheden og tage ansvar for konkrete, afgrænsede 
 opgaver.

2. Fejringen af det kristne mysterium
Børnene skal lære
• Menighedens messesvar, helst udenad.

Børnene skal opleve
• At få en dybere forståelse for liturgien, både som en bønsform og som et fæl-
 lesskab i Kristus.
• At få en dybere forståelse og respekt for det kirkerummet og det, som gør kirken  
 til et helligt sted.
• At få en dybere forståelse for Kristi nærvær i eukaristien.
• At tilbedelse og indre bøn kan ske i forskellige former.

Guds folk på vandring 
fortæller om hvordan Gud 
henvender sig til mennesket 
og frelser sit folk. Her ser du, 
at historierne om Moses, der 
vandrede med folket gennem 
ørkenen, og mange andre histo-
rier fra det gamle testamente, i 
virkeligheden minder meget om 
vores egen livsvandring .

Bogen er nummer 4 i serien 
og kommer ind på de vigtigste bibelske personer og 
bruger eksempler fra børnenes egne erfaringer. Spro-
get er uhøjtideligt og tæt på børnenes eget sprog.

Fortsættelsen af serien katekesebøger 
‘På vej med Kristus’

   
Det glade budskab 

fortæller om Jesus, sådan som 
han præsenteres i Markus-evan-
geliet. Bogen taler også om ka-
tolsk bibelsyn og tager spørgsmål 
op omkring godt og ondt, om 
livets ukrænkelighed og om hvad 
kærlighed er for en størrelse. 

         Bogen er nummer 5 i serien.
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Børnene skal være med til
• At fejre kirkeårets fester.
• At fejre bodens sakramente, gerne i forbindelse med undervisningen.
• At fejre øvrige sakramenter (dåb, firmelse, ægtevielse, de syges salvelse, ordina- 
 tions sakramentet) i det omfang, som det kan lade sig gøre.

3. Livet i Kristus
Børnene skal lære:
• At Kirken arbejder for fred og retfærdighed.
• At alle kristne er kaldede til at handle, som Kristus gjorde, og at tale de undertryk-
 tes og socialt udsattes sag.
• At vi altid kan få tilgivelse og få en chance til, men at vi også er kaldede til selv at 
 tilgive andre.
• At helgenerne er gode eksempler, som inspirerer vores tro og vores liv. Nogle hel-
 gener bør de stifte nærmere bekendtskab med.

Børnene skal opleve:
• At samvittigheden udvikles med alderen. Jo ældre man bliver, desto bedre    
 kan man skelne mellem godt og ondt.
• At man får større ansvar i takt med, at man bliver større og får mere frihed.
• At de ti bud, som de nu helst skal kunne udenad, kan hjælpe os med at træffe de 
 rigtige valg og leve, som Gud vil.
• At man kan gøre noget konkret for fattige eller ensomme mennesker, gerne ved at 
 give afkald på noget i advents- eller fastetiden.

4. Den kristne bøn
Børnene skal lære:
• Om Kirkens bønner, om bønnebøger og om Salmernes Bog, som var Jesu egen 
 bønnebog.

Værktøjskasser, er A4 map-
per med mange inspir-
erende ideer til emner så 
som:
• Maria
• Helgener

• Krydsord
• Ideer til små børn
• Bibelen
• Sakramenterne
• Kirkeåret
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•  At Helligånden, Gud selv, beder i os og sammen med os, når vi ikke selv kan finde 
 ud af det.
• At Gud er hos os, allerede inden vi når at bede Ham om at være der.
• At vi kan bede Gud om alt. Intet er for stort eller for småt.

Børnene skal opleve
• At man kan tale med Gud på forskellige måder. Man kan både bruge færdige bøn-
 ner, som man har lært, og bede spontant med sine egne ord.
• At bøn også kan være en rosenkrans eller en korsvejsandagt. Helst skal det ople-
 ves både  i undervisningen og sammen med menigheden.
• At sang og musik også spiller en rolle i forbindelse med bøn.
•  At man kan bede med Bibelen (f.eks Davidssalmer)

5. Bibelkundskab og kirkehistorie
Børnene skal lære:
• At Det Nye Testamente er skrevet efter Jesu Kristi død, og at det hander om Ham.
• At Det Gamle Testamente var den bibel, som Jesus læste i. Det indeholder 
 fortællinger om Gud og om Israels folk.
• At de kristne stadig læser i Det Gamle Testamente, og at Kirken betragter sig som 
 Guds folk. Op til jul og påske skal der især lægges vægt på udfrielsen af Egypten, 
 Herrens lidende tjener og profetierne om Jesu fødsel. 
• At den nye pagt er noget centralt i vores kristne tro. De skal vide, hvad Kristus 
 gjorde  og hvad det betyder for os, og de skal reflektere over, hvordan vi kan svare 
 på Guds kald.
• Om Kirkens historie, både på verdensplan og i Danmark.
• Det er en god idé at besøge et sted, som har kirkehistorisk betydning, eller et mu-
 seum i nærheden af, hvor man bor.
 

Gud taler til sine børn 
En veldisponeret gen-
fortælling af Biblen, med et 
flydende sprog, der ligger 
tæt op ad Bibelens eget uden 
dog at være uforståeligt. 
(alder 10-11)

Hvad Bibelen fortæller 
om Jesus

En fin børnebibel, der hjæl-
per børn til selv at opdage, 
at Jesus er den centrale 
skikkelse i Guds store frel-
seshistorie – og i historien 
om dem selv. 

Skriftekort for børn 
En handy lille vejledning 
for børn,  A4.

Skriftekortet kan 
downloades på
http://www.pastoral.dk/

media/wysiwyg/PDF/Forberedelse_til_skriftem_l.pdf
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Teenagere, firmander og unge voksne
Alment

Denne læreplan gælder både for firmanderne og for dem, der har modtaget firmelsens 
sakramente i forbindelse med dåben (som man gør hos orientalske katolikker). Dele af 
planen kan også bruges til unge, som er over firmandalderen, eller yngre voksne.
Målsætningen er, at den unge skal have en moden relation til Jesus Kristus, og at han/hun 
skal træffe et eget valg om at tilhøre Den katolske Kirke. 
I Danmark firmes de unge som regel når de går i 7. klasse, nogle steder i 8. klasse. Det 
vigtige er, at det er samme år i hvilket også deres klassekammerater bliver konfirmeret i 
Folkekirken, hvilket varierer fra stift til stift. Det er bedst at forberede firmander over to 
skoleår. 
Kateketerne skal holde kontakt med forældrene og opfordre dem til at mødes regelmæs-
sigt. Også firmandernes faddere skal så vidt muligt engageres i undervisningen.
Af hensyn til firmander, som ikke har gået til undervisning i de senere år, indeholder lære-
planen en del repetition. Elementer fra tidligere læreplaner gennemgås og uddybes.
Det er meget værdifuldt, at unge katolikker får mulighed for at mødes på lejre og week-
ender, hvor de kan praktisere deres tro i fællesskab. Dér kan de praktisere næstekærlighed 
og opleve, hvordan bøn og liturgi kan være en naturlig del af livet.
Alle firmander skal opleve et lejr- eller weekendfællesskab, inden de bliver firmet.

1. Kirkens tro
De unge skal lære om trosbekendelsens indhold:
• Gud findes! Han er vores far. Argumenter for Guds eksistens samt lidt om forholdet 
 mellem tro og viden.
• Gud har skabt alt af ingenting, og Han opretholder alt. Han elsker alle mennesker 
 og alt, hvad Han har skabt.
• Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske, født af Jomfru Maria.
• Maria er Guds mor, vores og hele Kirkens mor.
• Jesus Kristus døde på korset for at frelse alle mennesker fra døden.

Til firmander:

Lærervejledning
til ‘Jeg tror’, en meget 
overskuelig og velforklar-
et katekismus. Vejlednin-
gen har et hav af ideer til 
hvordan troen kan gives 
videre til firmander og 
opad.

Lærervejledning
til ‘Youcat firmelsbog’.
Til elevens bog hører en 
vejledning til underviseren. 
Den ligger til download på 
www.pastoral.dk/download

 YOUCAT firmelsesbog er et ma-
teriale, der taler de unges sprog 
og som er udformet i flot farver-
igt layout, der appellerer til at 
blive læst. YOUCAT Firmelses-
bog indeholder 12 moduler der 
dækker alle de vigtige emner i 
firmelsesforberedelsen. 
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• Jesus Kristus er opstået fra de døde og skal ikke dø igen. Kirken venter på, at Han 
 skal komme igen med herlighed.
• Jesus Kristus lever i sin Kirke, og Han er altid hos os.
• Alle døbte har modtaget Helligånden, som vejleder og styrker os dag for dag.
• Gud tilgiver alle vore synder.
• Ved dåben blev vi Guds børn og indlemmet i Kirkens fællesskab. Helt konkret bety-
 der det, at vi tilhører den katolske menighed dér, hvor vi er.
• Vi lever vores liv her på jorden med blikket rettet mod himlen. Når livet på jorden er 
 forbi, skal vi hjem til Gud.
• Nyt stof, som passende kan integreres i undervisningen:
• Helligåndens gaver
• Hvordan den katolske kirke opfatter sig selv som Kristi legeme og Guds folk på van-
 dring.
• Hvordan den katolske kirke ser på andre religioner, særligt jødedommen og islam.
• Begrebet kald, herunder kald til det Gudviede liv, præstegerning og ægteskab.

De unge skal opleve
• At have en opgave og et ansvar i menigheden

2. Fejringen af det kristne mysterium
De unge skal kende til:
• Messen og menighedens svar.
• Kirkeårets gang, herunder de forskellige tiders karakter (advent, faste, påske, 
 pinse...)
• Sakramenterne, særligt firmelsen, hvad de indebærer og hvordan de fejres.
• Historien bag den ritus, som man følger, og lidt om andre riter i bispedømmet.

De unge skal opleve:
• Aktiv deltagelse i menighedens  liturgi som ministranter, lektorer, forsangere...
• Jesu Kristi nærvær i eukaristien. De skal opleve, at Han virkelig er der der, og at vi 
 altid møder Ham i alterets sakramente.
• Liturgi i forskellige former, både højtideligt og enkelt.

Guds fantastiske rige
Materialet vil bibringe de 
unge viden om Bibelen 
og gøre dem i stand til, at 
benytte den som inspira-
tionskilde for deres liv.
Materialet er beregnet til 
en kombination af grup-
pearbejde og personligt 
arbejde med Bibelen der-
hjemme. Fra 15 år.

Efter firmelsen
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• Æstetikkens betydning i liturgien og kristendommens rolle i kunst og musik.
• At messen er virkelighed – en anden slags virkelighed end den, vi omgiver os med 
 til  hverdag.
• At få lov til at udforme en messe eller en andagt – ikke kun for dem selv, men for 
 hele Kirkens fællesskab.
• Faste eller andre former for askese.

De unge skal være med til:
• Fejring af kirkeårets store feser og højtider.
• Regelmæssig fejring af bodens sakramente.
• Liturgien, sådan som den fejres efter en anden ritus eller tradition, hvis dette er 
 muligt.

3. Livet i Kristus

Stoffet i de tidligere læreplaner skal repeteres og uddybes. Et emne, som på dette 
trin skal behandles både taktfuldt og ærligt, er samliv. 

Nyt stof, som bør tages op, er:
• Guds kærlighed til os – kristne menneskers kærlighed til Gud og til næsten.
• Kirkens syn på kærlighed og familieliv – hvorfor den siger, som den gør, og at det 
 stemmer overens med sund fornuft.
• Betydningen af at respektere egne og andres grænser.
• Refleksion over etiske dilemmaer – hvordan kan noget være forkert i moralsk hen-
 seende, når det er tilladt ifølge lovgivningen og almindeligt ifølge statistikken?
• Jesus Kristus og syndernes forladelse – når det er svært at forholde sig til både Kir-
 kens idealer og menneskenes virkelighed.
• Skriftemålet – den katolske redningsplanke i malstrømmen mellem ideal og virke-
 lighed.
• Det kristne kald til solidaritet, både lokalt og globalt.
• Firmelsens sakramente som en sendelse – du skal vidne om din tro og tage ansvar 
 i menigheden.

ÆGTESKABSFORBEREDELSE
Den katolske Kirke i Danmark har udviklet et under-
visningsprogram, som skal hjælpe parrene med at 
forberede sig til både bryllup og ægteskab. Dette 
program skal danskboende par igennem uanset om 
de skal vies i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsforløbet er delt op i 8 moduler og de 
findes trykt i et hæfte for parrene (dansk og engel-
sk) og online på http://vivilgiftes.katolsk.dk/2317/. 
Halvdelen af modulerne gennemgås på en kursus-
dag, resten behandles sammen med sognepræsten. 
Der findes også et hæfte til underviserne.

Parret skal melde sig 6 måneder før brylluppet.
Formålet med bispedømmets ægteskabsforbere-
delse er først og fremmest at give parrene en kval-
ificeret hjælp og vejledning til at træffe den vigtige 
beslutning som ægteskabet indebærer. Alt for 
mange danske ægteskaber ender med skilsmisse, 
og undervisningsforløbet skal få dem til at overveje 
om de virkelig er klar til at give et bindende ja til hi-
nanden og samtidig ruste dem til de udfordringer, 
som et ægteskab uundgåeligt vil byde på.
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4. Den kristne bøn

De unge skal lære:
• At frygt og vanskeligheder  hører med til kristne menneskers liv. Disse følelser hin- 
 drer os ikke i at bede og stole på Gud.
• At Gud er hos os, når vi længes efter Ham.
• At intet er for stort eller for småt til at bede om.
• At Davids salmer er Kirkens bønnebog.
• Fader vor, Hil dig Maria og andre grundlæggende bønner skal læres udenad.

De unge skal opleve:
• At tale med Gud under forskellige former, at bede ’færdige’ bønner og at bede 
 spontant.
• Indre bøn og stille tilbedelse.
• At det falder os lettere at bede, når vi gør det regelmæssigt.
• At bøn hverken er sært eller svært – det er både enkelt og naturligt.
• Deltagelse i en kortere retræte.

5. Bibelkundskab og kirkehistorie
De unge skal lære:
• At Bibelen indeholder mange forskellige slags tekster, og at de skal læses og for 
 stås på forskellige måder. Kirken hjælper os med at forstå, hvordan Bibelen skal 
 tolkes. Katolsk bibelsyn tages op. Det Gamle Testamente var Jesu egen bibel. Deri 
 findes fortællinger om Israels folk og om Gud.
• At Kirken tolker Det Gamle Testamente sådan, at den ser sig selv som Israels folk.
• At det Nye Testamente handler og Jesus Kristus. Det er skrevet efter Hans død og 
 opstandelse.
• At Gud taler til os i Bibelen. Dét er forskellen på Bibelen og alle andre bøger.
• At Guds kalden og menneskers svar er et tilbagevendende tema i livet som kristen. 
 I samtaler og ved hjælp af øvelser skal de unge lære at læse Bibelen sådan, at den 
 bliver relevant for deres eget liv.

Etik
En grundlæggende ind-
føring i nutidens etiske 
spørgsmål og de svar, som 
Den katolske Kirke peger 
på. Et materiale, der omfat-
ter en del af Den katolske 
Kirkes etik og sociallære. 
Der tages emner op som: 
Hvad er etik?, seksualmo-
ralen, livets begyndelse og 

afslutning, dyre etik, krig. Mappen har 2 dele. Del 1 
er forsynet med basistekster og del 2 kommer med 
forslag til formidling.

YOUCAT 
er den nye danske ung-
domskatekismus. Katolsk 
tro, i ord og billeder, 
forklaret, så man kan 
forstå det. Den behan-
dler alle grundlæggende 
og mere avancerede 
emner, der knytter sig til 
forståelsen af katolsk tro, 
praksis og verdenssyn. 
Den er udformet som 

spørgsmål og svar. Emnerne? Alt mellem Himmel 
og jord: Gud og Jesus, liv og død, godhed og ond-
skab, etik og sociallære og meget, meget mere…
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• At Apostlenes Gerninger er velegnet som udgangspunkt for samtaler om embeds-
 forståelse og Kirkens læreembede.
• At der hører bestemte bibeltekster til kirkeårets fester.
• Hvordan man finder rundt i Bibelen, hvordan den er struktureret og hvilke bøger 
 den indeholder.
• At Den katolske Kirke er et verdensomspændende trossamfund med 2000 års histo-
 rie.
• Hvordan Den katolske Kirke ser ud og arbejder i dagens Danmark.
• Hvordan kristendommen indførtes i Danmark, og hvordan dansk kirkehistorie ser
 ud med katolske øjne.

Kateketisk materiale til kateketen:

Vær et Ekko
Hvis du vil videre med at dele din tro, så er Vær et ekko noget for dig. Det er et 
studiegruppeforløb der sigter mod at gøre katolikker i stand til at dele deres 
tro - være et ekko for Kristus. Vær et ekko er et studiemateriale beregnet til 
brug i menighederne og med brug af menighedens egne ressourcer. Alt hvad 
du behøver er en facilitator og koordinator og en gruppe studielystne men-
nesker i dit sogn. Deltagerne kunne være kateketer, men også gerne andre. 
For som kristne er vi vel alle kaldet!

Kurset er på 11 lektioner og 
• Giver overblik over Den katolske Kirkes vigtigste trossandheder
• Præsenterer vigtig viden og de nødvendige færdigheder
• Udstyrer hjælpere og kateketer, så de kan være sikrere i deres arbejde
• Forklarer, hvordan man bruger Bibelen og Katekismen i   undervisningen
• Kobler trossandhederne til liturgi og gudstjeneste
• Formidler grundlæggende pædagogiske færdigheder

Vær et Ekko
Menighedbaseret oplæring i formidlingen af troen
 
Har I i jeres menighed et behov for at blive sikrere på troen 
og formidligen af den, så er Vær et Ekko, lige noget for jer.
Vær et ekko er et studiegruppeforløb der sigter mod at 
gøre katolikker i stand til at dele deres tro - at være et ekko 
for Kristus. Det er et studiemateriale beregnet til brug i 
menighederne og med brug af menighedens egne res-
sourcer. 

Alt hvad I behøver er en facilitator og koordinator og en 
gruppe studielystne mennesker i jeres sogn. Deltagerne 
kunne være kateketer, men også gerne andre.

 

Deltagermappen

Ledervejledning

Læs mere om Vær et Ekko 
på www.pastoral.dk
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Kateketisk materiale til kateketen - fortsæt:
Generel kateketisk vejledning

Vejledningen er Kirkens officielle 
udgave om de grundlæggende 
principper for den universelle 
trosformidling. Udgivet af Kon-
gregationen for gejstligheden 
(1999).
Teksten kan downloades på 
http://www.katolsk.dk/fileadmin/
katolsk/User_oploads/dokument-
er_andre/DCG.indmad.pdf

Kateketens håndbog
En lille praktisk og pædago-
gisk hjælp til hver kateket. 
Her reflekteres omkring 
målsætningen med Kirkens 
katekese og kateketens rolle. 
       Ny-udgivelse 2015

Barnet og troen
I dette hæfte tager psykolo-
gen og diakonen Björn 
Håkonsson nogle vigtige 
indlærings- og udviklings-
psykologiske aspekter af 
børnekatekesen op.


