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Velkommen til religionspædagogisk kursus 1  

Ordet katekese kommer af græsk katecheo og har den samme ordstamme som ekko. En 

katekets stemme er ligesom et ekko.  Kateketen giver videre, hvad han eller hun selv 

har modtaget.  Kateketen er en andens stemme og formidler Guds uforbeholdne 

kærlighed til ethvert menneske. 

Derfor tager dette modul udgangspunkt i den enkeltes trosvandring og kald til at 

blive kateket. Deltagerne bliver bevidste om, at de har lyttet til Jesu Kristi stemme, 

som har kaldet dem til fællesskab med Ham. Som kateketer er de selv unikke og 

uundværlige stemmer i det store kor af trosvidner gennem kirkens historie.  Deres 

opgave er at blive medvandrere på vejen for de mennesker, som deltager i 

katekesen og hjælpe dem gennem vidnesbyrd, undervisning, bøn og fællesskab til at 

vokse ind i kirkens tro.  

Disse emner kommer på tale i dette modul: 

 Hvad er katekese? 

 Hvorfor er jeg kateket? 

 Hvad er kateketens opgave? 

 Hvordan kan jeg tale om troen – også visuelt? 

 

Målgruppe: 

Kurset er for dig, som er eller tænker på at blive kateket i din menighed. Kurset er et 

påkrævet modul, hvis du vil have diplom som kateket i Den katolske Kirke i 

Danmark. Kurset kan med fordel også tages af dig, som er præst eller 

præstestuderende, hvis du ønsker inspiration og ny viden indenfor formidling og 

religionspædagogik. Dette kursus er også noget for dig, som er lærer i kristendom 

eller blot lærer på en kristen skole, eller dig, som beskæftiger dig med 

trosundervisning i et hvilket som helst kirkesamfund. Er du bare almindeligt 

nysgerrig og vil vide mere om emnet, er du også meget velkommen til at deltage.  

 

  



Underviser på dette kursus 

 

Torben Østermark 

   

Torben er landsleder for OAC Danmark – Friluftsmission, 

som har til opgave at gøre Kristus kendt for alle mennesker 

alle steder. Torben har i 35 år arbejdet med at fortælle de gode 

nyheder, så folk kan forstå, hvad der bliver sagt. Torben er 

både tryllekunstner og en garvet underviser.  

Pastoral Centret har inviteret Torben, fordi han kan give vor katekese et frisk pust 

om de visuelle elementer indenfor undervisning og læring. Kateketerne kan glæde 

sig til at afprøve på egen hånd, hvordan de ved at bruge enkle ting, som Kleenex, en 

sukkerknald og en avis, et reb eller et papirkrus kan tale om forsoning, tilgivelse, at 

blive skabt på ny og meget andet.  Læs mere om Torben Østermark på www.oac.dk. 

 

Pastor Christian Noval 

Christian har været præst i over tyve år og virket bl.a som 

bispedømmets ungdomspræst og sognepræst på Lolland Falster. 

Han er lige ned ved at afslutte sin doktorafhandling om 

ungdommens teologiske antropologi og virker som sognepræst i 

Grønland. Christian er lige startet i Pastoralcentret. 

 

Det siger kirken: 

Fra Generel Kateketisk Vejledning: 

”Man må således forsøge at opmuntre kald til katekesen i sogne og kristne fællesskaber. Fordi 

katekesens behov er så forskellige, er det i dag nødvendigt at arbejde for at have forskellige 

slags kateketer.  Der er behov for specialiserede kateketer”. (DCD nr. 233) 

Evangeliet kræver en katekese, som er åben, fordomsfri og modig nok til at nå mennesker der, 

hvor de lever, og til især at finde frem til de kerneområder, hvori de mest elementære og 

fundamentale kulturudvekslinger finder sted såsom familien, skolen, arbejdsmiljøet og 

fritiden. (Nr. 211) 

Inkulturation af troen er under visse synsvinkler en sproglig opgave. (Nr. 208) 

http://www.oac.dk/


Du får: 

 Kateketisk indsigt 

 Teologisk baggrundsviden 

 Kreative religionspædagogiske redskaber 

 Oplæg af en inspirerende undervisere  

 God mad og godt selskab 

 Udbyg dit netværk og lær andre at kende, der brænder for troen 

 Mulighed for at købe/bestille Pastoral-Centrets materialer 

 

Foreløbigt program for dagen  

9.15-9.45   Let morgenmad  

9.45-10.00 Velkommen og præsentation 

10.00-10.45 Christian Noval: Kaldet til kateket 

10.45-11.00 Kaffepause 

11.00-12.30  Torben Østermark: Sådan forkynder du 

visuelt 

12.30 -13.30 Frokost og pause 

13.30-15.00 Workshop med Torben Østermark 

15.00-15.30 Kaffepause/Bogsalg 

15.30-16.30  Christian Noval: fortsat 

16.30-17.00 Evaluering, tak for i dag 

 

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 17.08. 2017 - Tilmeld dig på 

www.denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk 

Om kateketuddannelsen: 

Pastoral-Centrets modulopbyggede kateketuddannelse fokuserer på høj faglighed 

med kvalitetsundervisere. Der veksles mellem teoretisk viden og praktiske tips og 

konkrete ideer, 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

