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Barmhjertighedens a r 

Undervisningsmateriale til Markus 1,16-

20 

Relaterende emner:  

#venskab #dåb #kirkensfællesskab #evangelisering # mission #athaveetkald #at være disciple #atværekirke 

#deførstedisciple #ennybegyndelse #atstartepåenfrisk #markusevangeliet 

 

ESSENSEN AF TEMAET 
Kort tid efter, at Jesus var blevet døbt af Johannes Døberen, kaldte han mennesker til at følge sig. Han 

samlede sine venner, disciplene, der blev hans nærmeste i de kommende år. Nogle af dem var i familie med 

hinanden; de var brødre. Der var dog også andre, der kendte hinanden på forhånd. Men før Jesus kaldte på 

dem, havde de ikke været en gruppe. Det blev de først, efter at Jesus havde kaldt på dem og sagt: ”Kom og 

følg mig!” (Mark 1,16-20). 

Det er vigtigt at huske, at de var helt almindelige mennesker. Men de holdt ikke op med at fortælle om 

Jesus, efter at han var død. De begyndte at kalde sig kristne efter Jesus Kristus, de blev flere og flere, og der 

kom endda mennesker til, som aldrig havde mødt Jesus.  En af dem var en ny apostel, Paulus, som har 

skrevet næsten alle brevene i Det nye Testamente.  

Vi er også disciple - kaldet til at sprede Guds gode og barmhjertige budskab 

Måske tænker børnene, at Jesus kun kaldte disciplene dengang -for lang tid siden - og ville være venner 

med dem.  

Men det er ikke helt rigtigt. For Jesus kalder også os, og han kalder os til at blive hans venner.   

Vi blev Jesu venner i dåben. For mange børn ligger dåben mindst lige så langt væk som dengang, Jesus 

kaldte sine disciple.  På en måde er det jo også rigtigt, for når vi bliver døbt, bliver vi medlem af kirken. 

Dåben er indgangsdøren til kirken. Derfor kan man også kun blive døbt én gang.  

Men det betyder også, at vor dåb gælder hele livet. Den gælder til evig tid og er ikke bare noget, der er sket 

i fortiden.  Vi bærer dåben med os resten af vore dage.  

Når Jesus kalder, giver han os også en ny begyndelse. Noget nyt starter. I dåben bliver vi Jesu disciple. 

Dengang Jesus blev korsfæstet, troede mange, at det nu var slut med Jesus og hans tilhængere og det, han 

havde fortalt om.  

Men Gud er med os hele tiden og giver os altid en ny begyndelse, når vi har brug for det. Hvad der end sker, 

hvad vi end oplever her i livet, og hvilke udfordringer, vi står overfor, ja endda, hvor mislykkede vi kan føle 
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os, så er Gud altid ved vor side.  Vi er vigtige for ham. Vi er (ud)valgt af ham. Han elsker os, og vi er gode 

nok, sådan som vi er, præcis som vi er. Han vil være vort livs ven. 

Og det betyder ikke, at det er lige meget, hvordan vi lever. Jesus har kaldt os til at være hans venner, til at 

være hans disciple og til at fortælle om det glade budskab til andre. Det er ikke altid en let opgave; men 

Gud er altid ved vor side for at hjælpe os. 

 

FORMÅL MED DENNE UNDERVISNINGSENHED 

 Børnene hører, hvordan Jesus kaldte de første disciple. 

 Børnene lever sig ind i historien og identificerer sig med de forskellige personer.  

 De oplever, at de er kaldet til venskab med Jesus. 

 De laver et venskabsarmbånd sammen. 

 De hører om, at de er kaldet til at blive menneskefiskere. 

 

TEKSTENS BAGGRUND 
Markus (1,16ff.) fortæller om to brødrepar, Simon og Andreas og Jakob og Johannes. Begge er blevet kaldt 

af Jesus. Mens kredsen omkring Jesus vokser, bruger evangelisten kun fem vers til at fortælle disse 

kaldshistorier. Teksten fortæller meget lidt om hele situationen. Den kommer næsten ikke ind på 

menneskenes tanker, hverdag osv. Markus giver en kort og hurtig gengivelse af det, der er sket. Han 

forkorter, for hans mål er simpelthen blot at vise, at kredsen omkring Jesus vokser, men ikke at fortælle en 

lang historie. Det hele går rasende hurtigt, og disciplene bliver tilhængere ved første blik. Læseren sidder 

lidt tilbage og tænker: Er det med kaldet ikke noget, der vokser frem? 

Selvfølgelig skulle det først vokse frem; men Markus er ingen reporter. Han er heller ikke en 

historiefortæller; men han har et budskab, som han sådan set kun serverer i form af bouillonterninger: Om 

Jesu historiske møde med Simon og Andreas ved vi intet – og det tager Markus sig heller ikke af. Markus vil 

hverve os til at følge efter Jesus – også hen over hovederne på Simon og Andreas. 

Scenen udspiller sig ved søens bred. Der er et dobbelt budskab i det.  Ud over at være et sted på kortet er 

det frem for alt et sted i menneskets indre. Vand symboliserer i Bibelen både liv og død, og vi mennesker 

bor bogstavelig talt ved en søbred på grænsen mellem tid og evighed, hvor det hverdagsagtige og mysteriet 

strejfer hinanden. Her kalder Jesus på sine første disciple.  

Men hvad i Guds navn var det, der fik de to til sådan uden videre at lade garn være garn og følge Jesus? 

Jeg tror, det er netop dette ”i Guds navn”: De må have følt, at det virkelig var i Guds navn, at Jesus pludselig 

dukkede op i deres liv. Det var, som om han kom fra den anden side.  

En anden dobbelthed er denne: Simon og Andrea lader deres garn ligge. Jakob og Johannes lader deres far 

tilbage. Det kan simpelthen ikke være anderledes i en fortælling som denne. Dengang troede man, at 

profeten Elias’ tid var kommet tilbage.   
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Og derfor rimer denne fortælling også på den, hvor Elias kalder på sin efterfølger Elisa.  Elisa er i gang med 

at pløje jorden. Elias kommer og kaster sin kappe over ham, og straks slagter Elisa sine okser, koger dem 

over træet fra sin plov og kysser sine forældre farvel. Han følger sin nye herre Elias.  

Det samme sker for de fire nye disciple. De følger efter Jesus. De vidste sikker ikke, hvad der kom over dem; 

men de må have følt, at dette menneske havde noget guddommeligt over sig. Når man er Jesus nær, så er 

man Gud nær. Måske har netop dette gjort dem frie og stærke til at begynde på noget nyt.  

De opgiver arbejde og familie – det er de to kraftfelter, som vi normalt er knyttet til, og som også giver 

tryghed.   

De to første disciple (Simon og Andreas) viser, at det at leve med Jesus kan betyde, at man opgiver sit 

levebrød.  

De to næste disciple (Jakob og Johannes) viser, at det kan betyde, at man må forlade sin trygge (familiære) 

rede.  

Markus tager med denne fortælling tanken fra Bjergprædikenen op: Er livet ikke andet og mere end at 

skaffe sig føde og klæder? Er et menneske ikke mere end sine forældres barn? For ethvert menneske er 

Guds søn eller Guds datter, elsket i al evighed.  

Hvad betyder det at være menneskefisker? 

Dette ord bliver kun brugt i denne fortælling hos Markus og i de parallelle beretninger hos Mattæus (4,19) 

og Lukas 5,10. Menneskefisker er et billedligt ord, og det kan forstås sådan:  

At blive kaldt til at følge efter Jesus har kun et mål: At vinde mennesker til evangeliet. 

De skal blive menneskefiskere. Betyder det, at de skal vikle folk ind i deres garn? Nej; men da de i deres 

møde med Jesus er sikret i tid og evighed, rækker de nu en frelsende hånd ud til alle de andre, dem, der 

sidder i vand til halsen – billedligt talt.  

Gud kalder mennesker til at blive dygtigere til det, de allerede har gang i:  

Elisa, landmanden, blev kaldt til at dyrke Israels ager. Moses, hyrden, skulle vogte sit folk, og de fire ved 

bredden, fiskerne, får bare én ny dimension til deres håndværk: De skal fremover også fiske mennesker, og 

til den opgave har de brug for alle de egenskaber, som udgør en dygtig fisker: tålmodighed, mod, 

udholdenhed, kendskab til gode fangstpladser og så meget mere. 

 

Hvad er iøjnefaldende?  

1. Disciplene bliver kaldt ud af deres liv og hverdag. 

2. Jesus kalder helt almindelige mennesker, som hverken er valgt pga. af en fin uddannelse, rigdom, 

fromhed, talegaver eller sociale placering.   

3. Disse mennesker hører Jesus kalde, de svarer på hans ord, og deres liv bliver forandret.  
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Markus vil ikke skrive om tiden før deres kaldelse. Hans mål er at vise menigheden og dermed os, hvad 

efterfølgelse er.   

Markus’ budskab er klart: Jesus kalder helt almindelige mennesker i deres hverdag til at følge 

efter ham. 

 

 

Hvordan kan denne tekst tolkes ind i børnenes livsvilkår? 

Brug god tid og tal med børnene om, at Jesus kaldte disciplene. Børn kender alt til at blive valgt til eller 

valgt fra. Det er en vigtig erfaring at blive valgt til – ved sport, til en fødselsdagsfest, ved fælles leg.  De 

kender alt til, hvor smukt det er at blive kaldt og måtte være med. At blive valgt betyder, at man hører til et 

fælleskab. 

Teksten viser også, at Jesus ikke var en enspænder, tværtimod. Han havde venner, som var sammen med 

ham. Vi er alle sammen dele af et fællesskab – også kirkens fællesskab. Nogle kender vi i dette fællesskab, 

andre er bare en del af denne store gruppe – ligesom brødrene heller ikke kendte de andre disciple, før 

Jesus kaldte dem. 

Markus fortæller, at de indlod sig på noget nyt. Børn er hurtigt med på at prøve noget nyt og indlade sig på 

nye ting, meget mere end de fleste voksne. Når de får et spændende tilbud, glemmer børn gerne alt om 

deres dagligdags gøremål eller det, de er i gang med, og begynder på noget andet.  

Men børn er knyttet til nogen. Det er også vigtigt for dem. De vil ikke efterlade far eller mor, som disciplene 

gjorde det.  
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UNDERVISNINGSEKSEMPEL 
Mark 1,16-20 (Den ny aftale) 

En dag gik Jesus langs søen i Galilæa og fik øje på Simon og hans bror Andreas, der var i gang med at kaste 

deres garn ud i søen, for de var nemlig fiskere. ”Kom og slut jer til mig, så vil jeg gøre jer til 

menneskefiskere,” sagde Jesus, og uden videre lod de deres garn ligge og fulgte ham. Lidt længere henne ad 

bredden så han Zebedæus ’ to sønner, Jakob og Johannes. De sad i båden og ordnede deres garn. Han 

kaldte på dem, og de forlod deres far og hans folk i båden og sluttede sig til Jesus. 

 

BYGGESTEN TIL UNDERVISNINGEN  

De forskellige byggesten kan sættes sammen alt efter behov. Hver byggesten belyser tekstens budskab på 

en anden måde og uddyber det sammen med børnene.  

 

BYGGESTEN 1: GENFORTÆL BIBELTEKSTEN 

Jo yngre børnene i din gruppe er, jo vigtigere er det, at du genfortæller Markus 1,16-20 i børnenes 

øjenhøjde. Lad dig inspirere af en børnebibel eller brug ”Den nye Aftale”, Bibelselskabets fremragende 

oversættelse af Bibelen til nudansk. 

Jesus gik langs søen. Han så nogle fiskere. De var ude på søen og i gang med at fiske. To af dem, 

Simon og Andreas, var fiskere. De fangede fisk med et net.  

”Hør her!” råbte Jesus til dem. De kikkede op og vinkede, for de havde hørt om Jesus. Mange talte 

om ham, siden han havde ladet sig døbe af Johannes Døberen. 

”Gå med mig!”, kaldte Jesus. ”Jeg giver jer en ny opgave. I skal være menneskefiskere. Jeg vil lære 

jer, hvordan I fisker mennesker.” De to brødre sprang ud af båden, lod deres net ligge, og gik med 

Jesus. 

Der var også to andre brødre, Jakob og Johannes. De gjorde sammen med deres far Zebedæus deres 

net i stand. Jesus kaldte også på dem. ”Kom med os!” 

De to blev så glade og råbte tilbage ”Vi kommer.” Og straks sprang de ud af båden og fulgte Jesus.  

 

BYGGESTEN 2: MEDITATION: AT BEGYNDE PÅ FRISK 

Aldersgruppe: 6-10 

Baggrund 

Nogle gange er det rigtig fint, at jeg må begynde på ny, f.eks. når noget ikke er blevet sådan, som jeg havde 

tænkt mig det. Så er det alle tiders, at jeg kan gøre det om igen eller forsøge én gang til.  Jeg kan så gøre alt 

for at gøre det bedre. Eller hvis jeg har haft et skænderi, så er det fint at glemme det, som er sket, og blive 

gode venner igen.  

At begynde på en frisk betyder, at jeg får en ny chance. Jeg lader det gamle bag mig. Det, Jesus sagde 

dengang, siger han også til mig i dag:  
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(Mark 1,14). 

Det var netop det, disse brødre gjorde. De begyndte på en frisk. De startede et nyt sted. De tog fat i noget 

nyt.  

Dette er også sagt til os, til dig og mig.  Med disse ord mener Jesus også os. Hvis vi lytter til hans ord, kan 

vort liv forandre sig. Vi får en ny chance og kan begynde på ny, uanset, hvad der er sket før.  

Meditation 

Deltagerne sidder i rundkreds. Du læser langsomt teksten op. 

Luk jeres øjne.  Træk vejret dybt og slap af … 

Du er ved en sødbred. … Du er sammen med din bror … Det er en varm forårsdag … Se dig omkring, 

hvor smukt det er … Bemærk: Himmelen er blå og næsten skyfri … Mærk varmen på din krop … Selv 

dit hår er blevet varm af solen … Du sidder i en båd og er ved at reparere et net … Kan du mærke, 

hvordan båden gynger på vandet? … Lyt til bølgerne … Måger skriger … Nogle ænder rapper … Du 

hører fugle kvidre … Du føler vinden på din hud … Du er glad for de smukke ting, som omgiver dig … 

Du er glad for din bror, som sidder ved siden af dig ... Du kikker på din far … Du takker Gud for din 

familie og dit liv … Er Gud ikke vidunderlig, når han tager sig så godt af dig? …. Livet er skønt! … Er 

verden ikke smuk? … 

Du sidder og reparerer dit net. … Du er helt lykkelig indeni… Pludselig falder en skygge på dig. … Du 

kikker op … Du får øje på en mand … Det er ham, alle taler om … Han hedder Jesus … Jesus ser på dig … 

Han smiler og kalder på dig … Kom og slut dig til mig … Vær min ven … Fra nu af skal du fange 

mennesker …  Du får et nyt liv … Du kan starte på en frisk … Du forlader båden og lader dit arbejde 

ligge … Du går hen til Jesus. … 

Vær et øjeblik i stilhed sammen med Jesus (stilhed). 

Sig nu til Jesus, som du har lyst til at sige til ham. … 

Nu er det tid til at forlade Jesus. Sig farvel … Åbn dine øjne og kom tilbage til lokalet. 

 

BYGGESTEN 3: LAV DIN EGEN BILLEDFRISE  

Tal med børnene om fortællingen. De skal hver især beslutte sig for, hvilken scene de vil tegne. Tal om, 

hvad der er vigtigt i historien: Hvad sker der? Hvad må man ikke glemme?  

Saml alle forslag om, hvad der er vigtigt ved historien, og hvad de vil have med.  Disse forslag bliver skrevet 

ned, så I husker det hele og får en rød tråd.  

Derefter vælger alle ét fælles motiv, som de tegner. Brug de samme materialer, dvs. alle bruger akvarel, 

oliekridt, vandfarver eller tusser. Når alle har tegnet deres billeder færdige, limer I de forskellige scener 
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sammen i den rigtige rækkefølge og folder den lange billedbane som en leporello-bog, dvs. som en 

foldebog, så I har en billedhistorie.  

 

BYGGESTEN 4: I DIALOG MED DE BIBELSKE PERSONER 

Markus fortæller historien kort. Det hele går så hurtigt. De fire mænd bliver Jesu tilhængere ved første blik, 

og man spørger selvfølgelig sig selv, om deres relation ikke burde vokse langsommere frem. Det fortæller 

Markus ikke noget om. Han har travlt med at komme til sin pointe, for han vil gerne have, at læseren 

træffer den samme beslutning som disse fire mænd.  

Bagsiden af hans forhastede fortælling er, at mange spørgsmål ikke bliver besvaret, f.eks. spørgsmålet, om 

disse mænd virkelig lod alt ligge for at følge efter Jesus. Lav en liste med spørgsmål, som børnene får, efter 

at de har hørt fortællingen. Sæt jer sammen i gruppen eller i små grupper og overvej mulige svar.  

 

BYGGESTEN 5: FORTÆL MED KLANG 

Du har brug for forskellige instrumenter,  gerne nogle, der 

udvikler børnenes rytmiske sans, dvs. de såkaldte Orff-

Instrumenter, som mange musiklærere bruger. Du kan også 

have dåser med ris eller ærter, rasler, et klokkespil, en 

stemmegaffel, tomme flasker og meget andet. Først skal 

børnene gøre sig fortrolige med de forskellige instrumenter.  

Derefter vælger alle et instrument.   

Øv også, hvor højt og stille I kan spille på instrumentet – øv 

jer i at lytte til hinanden, så det giver en god samklang. 

Nu kommer I til at arbejde med lyde og selve teksten. Alle 

personer i teksten skal gengives med en klang. Det gælder 

også havet og båden. Overvej sammen, hvornår hver enkelt 

skal sætte ind, hvordan denne persons ”stemme” eller 

”sindelag” skal udtrykkes gennem musikken, og hvor højt 

eller stille vedkommende skal udtrykke sig. Lav på den måde 

et fælles partitur, så alle ved, hvad de skal.   

Øv at spille sammen flere gange, mens en voksen læser teksten op. Måske kan I også vise dette frem i 

gudstjenesten? 

 

 

Carl Orff (1895-1982) 
var en tysk komponist og 

efter 2. Verdenskrig 

professor ved 

konservatoriet. Han skabt 

bl.a. i Schulwerk 1-5 

(1931-54) en 

musikpædagogisk 

metode, der bygger på 

udvikling af børns 

rytmesans. Her var en 

liste over instrumenter, 

der var velegnede til det 

formål. De har siden fået 

navnet Orff-instrumenter. 
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BYGGESTEN 6: SKRIV DIN EGEN JESUS-RAP 

Denne øvelse er til lidt ældre børn! Markus’ fortælling er inspirationskilde til jeres egne tekster. Genfortæl 

tekstens pointe og det, du synes er vigtigt, ved at skrive din egen rap.  

Vi bruger rap, fordi det er en af de genrer, som bedst fanger børnene, der hvor de er. De lærer at udvikle 

deres sprog, tager udgangspunkt i hverdagssproget og øger deres sprogforståelse. Det er vigtigt, at vi ikke 

hæmmer sprogbrugen, men tillader, at de unge udfolder sig frit. Lad dem arbejde i grupper. Rap er 

forholdsvis nem at gå til, fordi den typisk er talt, rytmisk lyrik som minder om sang eller prosa. 

Her kommer en beskeden smagsprøve af mit eget forsøg som rap-skriver. 

Fortæller: 

Jesus gik en tur ved søens bred 

Og denne dag var bare så fed. 

Han så fem fiskere i deres båd, 

Som havde kastet ud deres våd. 

 

Refrain (talt af gruppen): 

O ja, o ja – af dig, Jesus, vil jeg få, 

jeg skal blot med glæde gå. 

Jeg kan komme til dig som jeg er. 

Se Jesus, se jeg er her! 

 

Fortæller: 

Han standsede brat og sagde til dem, 

Hør her, det er slet ikke slem. 

Alt det meget du vil 

Er dig ingen nytte til. 

 

Refrain (gruppe): 

O ja, o ja – af dig, Jesus, vil jeg få, 

jeg skal blot med glæde gå. 

Jeg kan komme til dig som jeg er. 

Se, Jesus, se jeg er her! 

 

Fortæller: 

Kom og vær med, 

Nu kom dog med, det bliver en fest, 

For du skal fiske sammen med mig, 

Bliv en menneskefisker - jeg kalder på dig. 
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Refrain (gruppen): 

O ja, o ja – af dig, Jesus, vil jeg få 

jeg skal blot med glæde gå. 

Jeg kan komme til dig som jeg er. 

Se, Jesus, se jeg er her! 

 

Fortæller:  

Faderen Zebedæus – han var ikke sart, 

Han sagde til sønnen: Jeg dør jo snart. 

Det er noget for jer - gå nu og gør, hvad I skal 

Jeg bliver her ved fiskene – det er jo ingen sag. 

 

Refrain/gruppe: 

O ja, o ja – af dig, Jesus, vil jeg få, 

Jeg skal blot med glæde gå. 

Jeg kan komme til dig som jeg er. 

Se, Jesus, se jeg er her! 

 

Fortæller: 

Kom med – jeg indbyder dig! 

Kom og vær glad med mig. 

Kom med – lad fiskene være 

Fire af dem kom med – og én blev tilbage. 

 

Refrain: 

O ja, o ja – af dig, Jesus, vil jeg få 

Alt og jeg skal blot med glæde gå. 

Jeg kan komme til dig som jeg er. 

Se, Jesus, se jeg er her! 

 

BYGGESTEN 7: ROLLESPIL 

De enkelte skridt af rollespillet bygger på hinanden og bliver mere og mere krævende og intensive. Du kan 

”beskære” øvelsen, hvis børnene er meget unge.  

1. Tal sammen om de personer, der er nævnt i fortællingen. Hvad tror I, denne person har tænkt – 

følt – ovevejet – sagt?  Det vil sige, at I taler om Jesus, Jakob, Johannes, Zebedæus og de andre 

fiskere. Hvad tror I skete den dag ved stranden, som Markus ikke har skrevet ned? 

2. Så stiller I en stol frem til hver af de nævnte personer og skriver denne persons navn på et ark 

papir, som I limer fast på stoleryggen. Læg noget ved siden af stolen, som kendetegner denne 

person (f.eks. et net for Simon og en fisk for Zebedæus). Deltagerne vælger nu en af stolene og 
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sætter sig på den. Så tager de symbolet i hånden, lever sig ind i den valgte person, fortæller i 

Jeg-form, hvad de tænker om historien, og nævner alt det, de kommer i tanker om. Dette 

lykkes bedst, hvis forarbejdet under punkt 1 er blevet gjort godt, for mindre børn har netop 

brug for, at man sætter deres fantasi i gang: det sker ved at genfortælle levende og stille åbne 

spørgsmål, som de ikke kan svare på med ”ja” eller ”nej”.  

3. Derefter kan I også bygge en scene. Læg et lagen hen over stolene, som nu skal forestille at 

være båden. Det skal være helt klart for alle, hvor markeringen fra den bibelske og vores 

verden går.  Igen skal de enkelte roller besættes.  Hvert barn hopper ind i sin rolle ved at sige: 

”Nu er jeg Andreas, som …” Spil den bibelske beretning. Derefter forlader børnene deres rolle 

ved at sige: ”Nu er Anna, Villads eller hvad de nu hedder her igen”. Herefter bliver 

markeringerne af scenen fjernet. Tal sammen om, hvordan I har oplevet spillet.  

BYGGESTEN 8: MENNESKEFISKERE 

Fiskere har brug for gode net. Nettene må ikke være i stykker, for så kan de ikke fange noget som helst.  

Men hvordan ser de net ud, som menneskefiskere bruger?  Hvilke net skal der til for at vinde mennesker til 

evangeliet?  

Brug noget uld, og lad børnene sammen knytte et net, og ved hver knude skal de sige noget, som er vigtigt 

som egenskab for en menneskefisker. Nedenfor kommer nogle ideer, til inspiration; men find på jeres egne 

udsagn!  

 Du er hos mig. 

 Jeg har tillid til dig. 

 Du svigter mig ikke. 

 Jeg er glad for, at vi siger sandheden til hinanden. 

 Din tro gør mig glad. 

 Sammen er vi stærke. 

 Du må godt være med. 

 Du er der for mig. 

 

BYGGESTEN 9: SYNG EN SANG 

Forslag til sange:  

Børnesangbogen: Nr. 16: Der gik han, Guds søn, gennem landet.  

Eller nr. 150: ”Til de indbudte” Vil du med, vil du med til min fest? 

 

BYGGESTEN 10: BED EN BØN 

Bed gerne en fri bøn. Alternativt kan I bede denne afrikanske bøn:  
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Herre, væk din kirke, og begynd med mig. 

Herre, byg din menighed op, og begynd med mig. 

Herre, lad freden komme overalt på jorden, og begynd med mig. 

Herre, lad din kærlighed og sandhed komme ud til alle mennesker, og begynd med mig. 

 

BYGGESTEN 11: SYNG EN KALDSPOLONAISE 

Syng en nem sang, som alle kan være med til og kan synge udenad. Det kan f.eks. være ”Ubi Caritas” eller 

det argentinske halleluja (De danske unge katolikkers sangbog, DUK- sangbogen ”Syng en ny sang” nr. 91).  

Syng et vers. Når det er sket, begynder et af børnene. Det går gennem gruppen og kalder et andet barn ved 

navn. Dette barn er nu det første barn i kaldspolonaisen.  

Syng igen et vers, og derefter kalder barn 2 (som lige er blevet udvalgt) det tredje barn.  

Syng verset igen, og så kalder barn fire det femte barn osv.  

 

BYGGESTEN 12: TOG LEG: JESUS LEDER 

Del din gruppe i to. Hvert hold står på række, og de mimer sammen et tog, hvor hver person er en vogn.  

Alle lægger deres hænder på skuldrene af personen foran. Alle personer undtagen den sidste, som er Jesus, 

skal lukke øjnene.  

Jesus forsøger nu at styre toget ved at klappe forsigtigt på skuldrene af den person, som står foran ham.  

Denne person gør, som Jesus beder om, svinger f.eks. til højre, når Jesus giver et klap på højre skulder. Det 

samme sker, når Jesus klapper på venstre skulder. Så skal de andre også svinge til venstre.  

Når toget skal køre ligeud, giver Jesus et klem på begge skuldre. Når Jesus ønsker, at toget skal stoppe, 

hiver han forsigtigt skuldrene på personen foran sig tilbage. Men husk, det er kun Jesus, der styrer – de 

andre følger blot det, de fornemmer bagfra. Hvis togene ved et uheld kører ind i hinanden, taber det tog, 

som har påkørt det andet tog, en vogn (dvs. en person), som nu bliver koblet som første vogn på det andet 

tog. 

 (Denne idé er taget fra ”Konfirmandundervisning med Kristuskransen” s. 92) 
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BYGGESTEN 13: LAV DIT EGET STRIBEDE VENSKABSBÅND 

Hver deltager skal lave sit eget venskabsbånd som minde om, at vedkommende er knyttet til Jesus og Jesu 

ven for altid. Intet kan skille os fra hans kærlighed.  

Alle deltagerne vælger farver fra nogle garnrester. Hver deltager får fem snore, som er ca. 100 cm lange. De 

skal bindes sammen ca. 10 cm fra en af enderne. Fastgør derefter snorene til et fast punkt med f.eks. en 

clips. Nu skal farverne lægges i den orden, som man gerne vil have dem placeret. Begynd med snor nr. 2 fra 

venstre og hold den lige og strakt ud med den ene hånd.  

Snoren længst til venstre (nr. 1) er din knyttesnor.  

Lav et halvslag med snor nr. 1 rundt om snor nr. 2 (figur 1) og stram den. Lav på samme måde endnu en 

knude på samme snor. Det er vigtigt, at knuderne strammes ordentligt. 

Hold derefter snor nr. 3 lige og strakt ud. Lav også her to knuder med knyttesnoren. Fortsæt på samme 

måde med at lave knuder på snor nr. 4 og snor nr. 5. Sådan har du nu flyttet den yderste snor til venstre 

(nr. 1) længst til højre, og den første stribe er lavet. 

Tag nu fat i den næste snor (nr. 2), som nu er knyttesnor, og lav på samme måde den næste stribe.  

Fortsæt, til du har den ønskede længde, og afslut med en knude på alle snorene. 
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Det er nemt nok. Men det er vigtigt, at du holder snorene strakt ud, og at du altid laver to knuder på hver 

snor og husker at stramme knuderne.  

Antallet af snore og farver kan varieres. Hvis du bruger mere end fem farver, skal dine snore være længere.  

Alternativ: Du kan også sætte perler på. De trækkes på knyttesnoren længst til venstre. Du har brug for 4 

perler, hvis du har 5 snore. Hold snoren længst til venstre stram, og lav en knude med knyttesnoren. Træk 

perlen op til knuden og lav endnu en knude om den strakte snor. Gentag med de andre tre snore. 

http://www.lekolar.com/da/Tips--ideer/Valentinsdag/Stribet-venskabsband/ 

 


