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Velkommen til religionspædagogisk modul 6  

I løbet af vort liv vil vi, selv i et sekulariseret samfund, gennemgå nogle riter. Også de forskellige 

religioner har bestemte ritualer, hvorved et menneske finder sin plads i gruppen. Et jødisk 

drengebarn bliver først fuldt medlem af det mosaiske samfund ved at blive omskåret. Hos  

muslimerne sker optagelsen i deres trossamfund ved, at man (i dette tilfælde faderen) bekender 

troen på Allah og Muhammed som hans profet. Og hvad angår de kristne, døber vi mennesker 

ind i kirkens fællesskab.   

Dåben er „indgangsdøren“ til kirken. Derved bliver et menneske medlem af kirken, Guds familie, 

og får overdraget både rettigheder og pligter. Kun et døbt menneske har ret til at modtage de 

andre sakramenter. 

 

Men hvad er egentlig et sakramente? 

Et sakramente er et synligt tegn, som Jesus Kristus har efterladt os, og det formidler Guds 

kærlighed og nåde. Det er tegn på Guds nærvær i vort liv, både ved livets store begivenheder som 

fødsel (Dåben), sygdom (Sygesalvelsen), ægteskab (Ægtevielsen) og i den almindelige dagligdag, 

hvor vi gennem fejringen af eukaristien (Eukaristien) og tilgivelsen (Forsoningens sakramente) 

oplever Guds nærvær og styrke i det konkrete nu. 

 

Deltagerne hører om sakramenternes historie, tegn og symboler og bliver overstrøet med idéer til 

at kunne formidle dem på en kreativ og levende måde. På grund af tiden kan man ikke dykke for 

dybt ned i materien, og derfor anbefales de enkelte sakramenter også som valgmodul. 

 

Disse emner kommer på tale i dette modul: 

 Gennemgang af de forskellige sakramenters tegn og symboler 

 Jesus Kristus som ursakramente  

 Kirken som sakramente 

 Helligåndens ”rolle” og virke i det sakramentale liv  

 Formidle levende og kreative tilgange til at tale om sakramenter 

 

 

 

 

  



Underviser på dette kursus: 

 

Diakon Bjørn Håkonsson   

 

er katolsk diakon og psykolog. Han er dansk-født, men har siden 

1989 boet i Sverige, hvor han til dagligt arbejder i familie-

rådgivningen og på den katolske højskole i Malmø. Bjørn er 

ungdomsdiakon og særlig glad for at han får lov til at have 

bibelkurser på internet (www.verbumdei.se). Derudover er han 

med til at arrangere ægteskabsforberedende kurser.  

 

Bjørn er gift med Marina. De har fire børn, hvoraf to bor hjemme 

endnu. Derudover har Marina og Bjørn allerede 3 børnebørn. ”Så 

der er fuld fart på”, smiler Bjørn og fortsætter, ”Det er herligt at 

kunne arbejde med kirkelige ting døgnet rundt.”  

 

Bjørn er en inspirerende foredragsholder og forfatter.   

 

 

 

Det siger kirken 

 

Hvert af de store kateketiske temaer – katekesen om Gud fader for eksempel – har en 

erkendelsesmæssig dimension såvel som moralske implikationer. Den nævnte katekese 

inderliggøres i bøn og tilegnes i vidnesbyrd. Den ene opgave giver ekko i den anden: Kendskab til 

troen forbereder til mission; det sakramentale liv giver styrke til moralsk forvandling. (GCD, nr. 

87) 

”Kristus er altid nærværende i sin kirke, især i ”de liturgiske handlinger”. Fællesskab med Jesus 

fører til fejringen af hans frelsebringende nærvær i sakramenterne, især i eukaristien. … Derfor må 

katekesen, samtidig med at den arbejder for større kendskab til liturgiens og sakramenternes 

betydning, også opdrage Jesu Kristi disciple ”til bøn, til taksigelse, til anger, til at bede tillidsfuldt, 

til en fællesskabets ånd, til at forstå trosbekendelsernes betydning rigtigt … fordi alt dette er 

nødvendigt for et virkeligt liturgisk liv.” (GCD, nr. 85)  

  

http://www.verbumdei.se/


Du får: 

 Oplæg af en inspirerende underviser – diakon Bjørn Håkonsson 

 God mad og godt selskab 

 Mulighed for at udbygge dit netværk og lære andre kateketer at kende 

 Mulighed for at høre om samt købe/bestille Pastoral-Centrets nye materialer 

Foreløbigt program for dagen  

10.00-12.00 (kaffepause undervejs!) Bjørn Håkonsson: Sakramenterne – tegn på 

Guds nærhed (historie) 

12.15 Middagssang (evt. kirken) 

12.30-13.30 Frokost og pause 

13.30-14.00 Deltagerne går tur eller kikker forbi i 

bogbiksen 

14.00-15.00 Bjørn Håkonsson: Sakramenterne – tegn på 

Guds nærhed (teologi) 

15.00-15.30 Kaffepause 

15.30-16.30 Bjørn Håkonsson: Sakramenterne – tegn på 
Guds nærhed (teologi) 

16.30-17.00 Opsamling og evaluering 

 

Kurset er arrangeret af Pastoral-Centret, en afdeling under Den katolske Kirke i Danmark. Har du 

spørgsmål kan du kontakte Eva Maria Nielsen Tlf. 3355 6055 mail emn@pastoral.dk 

 

SIDSTE TILMELDINGFRIST 20.03. 2017 - Tilmeld dig på 

www.denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk 

Om kateketuddannelsen: 

Pastoral-Centrets modulopbyggede kateketuddannelse er et nyt initiativ til at forøge 

kompetencerne til trosformidling i de katolske menigheder. Kurser vil blive udbudt løbende (2-4 

kurser pr. år) og i forskellige dele af landet. For at opnå diplom som kateket i Den katolske Kirke i 

Danmark skal du med tiden have deltaget i et nærmere bestemt antal kurser. Andre interesserede 

er velkomne til at deltage i kurserne. Mange af kurserne vil være relevante for såvel præster som 

lægfolk også fra andre kirkesamfund end den katolske kirke.  

Kurserne fokuserer på høj faglighed med kvalitetsundervisere. Der bruges udelukkende 

undervisere med en relevant professionel baggrund, og der veksles mellem teoretisk viden og 

praktiske tips og konkrete idéer, som kan bruges i formidlingen af troen i den kontekst, du 

befinder dig i.  

Har du spørgsmål til os, ønsker eller forslag, er du velkommen til at skrive til os på 

www.pastoralcentret.dk/medarbejdere  

mailto:emn@pastoral.dk
https://denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk/
http://www.pastoralcentret.dk/medarbejdere

