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Quiz & byt spørgsmål
- Klip disse forslag til spørgsmål ud. Skriv evt. 
flere selv på de blanke felter.

Hvad mener man med denne 
talemåde: Hun eller han har 
brændt sit lys i begge ender. 

Hvordan kan tro flytte bjerge? 

Hvordan føles det, hvis nogen 
tager godt imod dig?

Hvordan føles det, hvis nogen 
griner af dig?

Kunne du forestille dig at bo i 
et fremmed land, hvor alt er 
anderledes end i Danmark? 

Kunne du tænke dig at blive 
missionær og fortælle andre 
om din tro?

Hvad er en missionær for 
noget?

Er der noget, du synes, du er 
rigtig god til? Hvad er det?

Tror du, Gud kan give et men-
neske en speciel opgave?

Hvornår er man en lyseslukker?
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Er du enig i dette: Det er skidt, 
når andre bestemmer over ens 
liv. Hvorfor eller hvorfor ikke?

Har du haft en drøm om noget, 
som bagefter skete?

Har du drømt noget, som du 
synes var en advarsel?

Har du haft en drøm, som 
skræmte dig?

Har du nogensinde haft en 
drøm, som trøstede dig og 
gjorde dig glad?

Har du prøvet at være søsyg? 
Hvad skete der?

Kunne du godt tænke dig at 
leve helt alene? Hvorfor?

Har du en helt speciel opgave i 
verden, som ingen anden har?

Har du prøvet at skulle sige far-
vel til en rigtig god ven, som du 
ikke skulle se i lang tid?

Hvordan får man venner?

Er det vigtigt, at man har 
samme tro?
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Hvad tror du er godt ved at 
være på kostskole?

Færdiggør denne sætning: 
Munke har mange opgaver, 
bl.a. ….

Har du nogensinde fortalt 
andre, at du tror eller ikke tror 
på Gud?

Er det lige meget, hvad man 
tror på – eller hvad?

Færdiggør denne sætning:  
Jeg synes, klostre er …

Tror du, at man kan forudse sin 
fremtid?

Er du nogensinde flyttet til et 
andet land eller en anden by? 
Hvordan var det?

Har du prøvet at miste en ven? 
Hvad skete der?


