Velkommen til

Modul 10
Brug af kirkerummet
med udgangspunkt i Cooperative Learning

Sted: Sct. Norberts Hus, Blegbanken 2, 7100 Vejle
Dato: Lørdag d. 18. august 2018 kl. 9.30-17.00

Velkommen til Pastoral-Centrets kateketuddannelse!
Kirkerummet har en særlig plads i vor katolske spiritualitet og liturgi. Vi tror på, at Gud på en
særlig måde er til stede – i sit ord og sakramente. På dette kursus vil du bruge kræfter på at
udforske det liturgiske rums muligheder og indretning. Du får mulighed for at skræddersy nogle
forløb, hvor børn og unge kommer til at føle sig hjemme i deres sognekirke.
Kirkerummet stimulerer fantasien, og du kommer til at bruge hoved, hænder og krop sammen
med de andre deltagere. Når du kører hjem, vil du have en række kreative aktiviteter med hjem,
som i høj grad handler om at være – at være sammen i aktiviteter, samtale, bøn og herigennem
erfare.
Kirkerummet giver gode muligheder for det – og de unge vil alene ved at være i kirkerummet
opnå et kendskab til kirken, få mod til at stille undrende og nysgerrige spørgsmål om kirke og tro
og det at være menneske.
Som præst vil du opleve, at afstanden mellem dig og dine unge mindskes ved at I er sammen i
kirken: Dér er der ikke tavler og stole. I er alle i samme højde, og det skaber nærvær.
Hør mere om, hvordan du kan bruge det sakrale rums muligheder, og hvordan selve rummet
bliver til en forkyndelse. Finn A. Larsen tager udgangspunkt i Cooperative learning, hvor
hovedfokus er at sætte de unge i spil, skabe samtale og refleksion.

Disse emner kommer på tale i dette modul:


Hvad er et kirkerum?



Hvordan kan vi få gavn af kirkerummet i undervisningen?



Hvad kan man gøre med de unge i et kirkerum ud over at bede?

Målgruppe:
Kurset er for dig, som er eller tænker på at blive kateket i din menighed. Kurset er et valgfrit
modul, og henvender sig især til dig, der gerne vil blive dygtigere til at bruge kirkerummet i
katekesen. 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.

Materiale:



Stilles til rådighed af underviseren

Underviser på dette kursus
Finn Andsbjerg Larsen, som til dagligt arbejder ved Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter, mener, at kirken bør sætte sig ind
i de præmisser, der er gældende for ungdomskulturen – ellers vil
meget være tabt på forhånd.
”Når man arbejder med børn og unge, skal man være med på
beatet og vide, hvad der er deres univers. Det kan være svært at
følge med i, men det er ikke nok bare at tage afstand, for vi må
vide, hvorfor børn og unge gør, som de gør," siger Finn
Andsbjerg Larsen. ”Der er folk, der kan sætte ord på deres tro,
og der er folk, der ikke har ord for det. Det er her, at vi som kirke
kommer ind. Hvis kirken kan give de unge øjeblikke, hvor
evangeliet får plads og fylder deres liv, vil de resten af livet have
den tryghed med som fast passager." Finn Andsbjerg Larsen er
uddannet lærer, og har i 24 år arbejdet på forskellige efterskoler,
indtil han fik arbejde ved konfirmandcenteret.

Det siger kirken
Hvad er et kristent gudshus?
Et kristent gudshus symboliserer både det menneskelige, kirkelige fællesskab på et konkret sted
og de himmelske boliger, som Gud har forberedt til os alle. I gudshuset mødes man for at bede i
fællesskab eller hver for sig for at fejre sakramenterne, frem for alt eukaristien.
(Youcat 190)
Kirkens skønhed peger på Guds skønhed, storhed og kærlighed. Kirkerne er ikke kun
budbringere om troen hugget ud i sten, men boliger for Gud, der virkeligt, sandt og fuldstændigt
er til stede i alterets sakramente.
(Youcat 190)

Du får:






Oplæg af en inspirerende underviser
Mange konkrete redskaber til at arbejde med kirkerummet på nye, pædagogiske måder
God mad og godt selskab
Mulighed for at udbygge dit netværk og lære andre kateketer at kende
Mulighed for at købe/bestille Pastoral-Centrets materialer

Foreløbigt program for dagen
9.30
9.45
10.00-12.00 (kaffepause undervejs!)
12.15
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00

Kaffe/Te/Vand
Velkommen og præsentation
Finn A. Larsen: Brug af Kirkerum/CL
Middagsbøn (evt. kirken)
Frokost og pause
Finn A. Larsen fortsat
Kaffepause
Finn A. Larsen fortsat
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 15.08. 2018 - 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 vil typisk være 1-2
undervisere med en relevant professionel baggrund pr. gang 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

