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GUD KOMMER TIL OS
—  Såsan anvender du materialet

På vej med Kristus – en serie

Bog 1 Gud kommer til os indgår i serien ’På vej med Kristus’ – en børnekatekese,
som skal bidrage til, at barnet, dets familie og kateketen vokser i troen. Gud
kommer til os har 14 kapitler, som rækker til et års undervisning. Gud kommer
til os giver en introduktion til Kirkens tro med udgangspunkt i barnets egne
erfaringer.

Bog 2 i serien: Jesus, vor ven, lægger særlig vægt på forsoningens sakramente
(Bodens Sakramente) og eukaristien, jævnfør Den nordiske bispekonferences
retningslinier (se også www.pastoral.dk/download), som anbefaler modtagelsen
af sakramentet efter to års undervisning.

Bog 3 i serien: Kirken er vort hjem, går endnu mere i dybden med Kirkens lære
og liv.

Praktiske anvisninger

Indholdet i hvert kapitel er tiltænkt til brug for en periode på 60 minutter. Forslag
til ekstra aktiviteter gør, at materialet også rækker til timer af længere varighed.
I slutningen af lærervejledningen findes afsnittet ’Kaldet til kateket – hvad0 gør
jeg konkret?’ Her behandles mange praktiske spørgsmål, som berører
undervisningen, for eksempel grupper med børn med forskellige aldre,
udviklingspsykologi og familiens engagement i undervisningen.

 Katekese – en proces

Strukturen i Gud kommer til os følger en klassisk model, som igennem længere
tid har været udbredt i kirken og foreslås af Kongregationen for Gejstligheden
(Generel Kateketisk Vejledning 118). De senere år er modellen også blevet
udviklet af religionspædagogen Thomas H. Groome. Når vi underviser, berører
vi menneskers liv med det glade budskab. Vi ønsker, at den nye viden, bønnen
og det fællesskab, man oplever i menigheden, skal føre folk nærmere til Kristus
og forandre deres liv. Ved hver undervisningssituation er det derfor vigtigt at se
forbindelsen mellem troen og livet: troen skal være synlig i vort liv, det skal
blive til ét. I katekesen skal børnene opleve, at troen handler om dets konkrete
erfaringer. At bygge katekesen op efter denne model hjælper os til at formidle
Kirkens tro på en måde, som bliver relevant for børnene.

Lærervejledning

Under rubrikken ’Baggrund’ gives henvisninger til Den Katolske Kirkes
Katekismus og forskellige tekster og stof til eftertanke, der relaterer til det aktuelle
tema. Her præsenteres målsætningen med kapitlet, og hvad du eventuelt bør
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medtage for at kunne gennemføre de foreslåede aktiviteter. Således følger der
et lektionsudkast med forslag til aktiviteter, sange og bøn, som passer til temaet.
Du vælger selv, hvad der passer dig og din gruppe.

Timen indledes med leg. På den måde hjælper legen børnene i at opbygge et
fællesskab og have det sjovt sammen. De forslåede lege knytter sig ofte til dagens
tema. Det kan være, at børn har svært ved at komme til tiden (oftest er det ikke
børnenes skyld). Det at lege i begyndelsen af undervisningen bidrager til en
øget punktlighed. Efter legen er der en kort gentagelse af det, der blev talt om
sidste gang. Således følger hvert kapitel og hver lektion en undervisningsmodel
med tre sammenhængende trin:

       (trin 1)

Her aktualiseres noget i børnenes eget liv gennem samtale og aktiviteter. Vi
husker og reflekterer. Børnene opmuntres til at dele deres erfaringer med
kammeraterne i gruppen.

       (trin 2)

Her præsenteres Kirkens tro på en måde, som knytter sig til det, der behandles
i Trin 1. Måske undersøger vi, hvad Bibelen fortæller, måske lærer vi mere om
sakramenterne, kirkeåret, helgenerne, kristen moral eller Kirkens sociallære.
Her foreslås aktiviteter, der hjælper børnene til at tage den nye viden til sig.
Vigtige begreber trænes under feltet NYE ORD. I feltet VI TROR gives der en
kort sammenfatning af temaet.

                                   (trin 3)

Hvad betyder den nye viden for os? Hvordan påvirker den vort liv? Her
bestemmer vi os for, hvilke praktiske konsekvenser troen kan få i vort liv. Vi
afslutter med en andagt, som uddyber temaet.

Disse ’trin’ skal ikke ses som statiske, men vil i praksis ofte  flyde over i hinanden.
I visse tilfælde kan det helt klart være på sin plads at opgive denne model,
måske afhængigt af temaet eller på grund af andre omstændigheder. Men for
såvel dig som for børnene er det rart at genkende en rytme i bogen, som hjælper
jer til at gennemføre timen på en måde, som fremmer enheden imellem livet og
troen.

Vurdering af din egen undervisning
Hvis vi ser tilbage på timen, bliver det muligt for os at lære af vores erfaringer
og udvikle os i forhold til den kateketiske opgave. Det er godt at udføre denne
refleksion sammen med en anden. Under rubrikken ”Kateketens vurdering”
findes spørgsmål som kan være behjælpelige med dette. For eksempel:

- Hvordan tog børnene imod budskabet om Gud som skaber?
- Hvilke aktiviteter fungerede godt?

Vort liv

Vor katolske  tro

Vi lever vor tro
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- Hvordan fungerede fællesskabet i gruppen?
- Hvad lærte jeg selv? Hvad vil jeg ændre inden næste gang?
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

Skriv gerne dine tanker ned i en notesbog, som du kan vende tilbage til.

Eventuelt kan du bede børnene fortælle, hvad de synes om timerne. Måske
bliver du overrasket over at høre, at de har oplevet tingene anderledes, end du
selv har gjort.

Hjemme hos os

”Hjemme hos os” – de sidste sider af hvert kapitel indbyder forældrene (eller
andre ansvarshavende voksne) til en samtale om troen sammen med børnene.
Her kan man følge op på, hvad børnene har lært gennem spørgsmål og gennem
forslag til bøn, aktiviteter og historier, som uddyber temaet. Ved at tale om
troen med hinanden i familien styrkes de kundskaber, som børnene har fået i
undervisningen. Herudover involveres forældrene i katekesen.

Rent praktisk betyder dette, at børnene skal tage bogen med hjem for at udføre
de foreslåede opgaver og siden tage den med tilbage til den næste time. ’Hjemme
hos os’-siderne kan selvfølgelig også anvendes i selve timen. Næsten alle børn
kan lide at lytte til gode historier og de har helt sikkert ikke noget imod at høre
dem flere gange.

Vær opmærksom på, at der findes forældre, som har det svært med det danske
sprog. Gennemgå gerne de aktuelle ”Hjemme hos os” sider på forældremødet,
så de får en introduktion til den. Eventuelt kan historien læses og diskuteres
sammen med forældrene.

”Vi tror” og ”Katolsk Ordbog”

I slutningen af bogen findes vores kirkes tro, sammenfattet under rubrikken VI
TROR – på et sprog, som det skal være muligt for børnene at forstå. Du kan
referere til dette i din undervisning. Her findes også KATOLSK ORDBOG, som
forklarer nogle af de ord, det er godt for et katolsk barn at kende. Du bestemmer
selv, hvordan du vil gøre brug af disse sektioner i din undervisning.



7

TEMAER, SOM TAGES OP I GUD KOMMER TIL OS

Gud
Gud er altid mere, end vi kan begribe. Gud skaber alt af kærlighed til os
mennesker. Gud er altid med os.

Jesus
Jesus er Guds søn. Jesus voksede op som en af os, sammen med sin mor Maria
og sin stedfar Josef. Guds Ånd er med Jesus. Jesus hjælper de svage og helbreder
de syge; Jesus har omsorg for os mennesker. Jesus er sand Gud og sandt
menneske.

Helligånden
Ved dåben får vi Helligåndens gaver. Helligånden giver os Guds liv og glæde.
Helligånden hjælper os, når vi skal vælge det, som er rigtigt.

Sakramenterne
I dåben bliver vi Guds børn og medlemmer af Kirken. Forsoningens (bodens)
Sakramente nævnes i forbindelse med kapitlet om Guds tilgivelse. Eukaristiens
indstiftelse behandles.

Kirken
Vi er Jesu venner og vi tilhører den katolske kirke, som ledes af paven og
biskopperne. Vi lærer menighedens og sognepræstens navn. En første
introduktion til kirkerummet.

Moral
Som Jesu venner har vi omsorg for hinanden og hjælper hinanden. Vi beder
hinanden om tilgivelse. Vi ved, at vi kan gøre det gode.

Bibelen
Skabelsesberetningen; Adam og Evas synd; Jakobs drøm; Gud sender sin søn
Jesus Kristus. Jesus fødes i Betlehem; Jesus viser, hvor meget Gud elsker os;
beretningen om Jairus’ datter; Jesus stiller stormen; Jesus beder; Jesus har venner;
påskens hændelser.

Kirkeåret
Julen, Fasten og Påsken.

Bøn
Korstegnet; Fadervor; Hil dig, Maria; flere af messens bønner.

Maria og helgenerne
Englen Gabriel kommer til Maria; Maria bliver Jesu mor; Maria beder for os.
Vi lærer Nikolaus, Frans og Don Bosco at kende.
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NYE ORD OG VI TROR I GUD KOMMER TIL OS

Følgende ord og korte uddrag af troen er hentet fra barnets bog og er tænkt
som udenadslæring i hver time.

1 Her er vi!

VI TROR Gud siger: Det er vigtigt, at netop du er til

2 Hvad er du, Gud?

VI TROR Gud er meget mere end alt det, vi kan forestille os

3 Gud, du giver os mange gaver

NYE ORD Skabelse: at lade noget blive til, som ikke før fandtes
VI TROR Gud skaber alt, som en gave til os

4 Gud, du giver os Jesus, din Søn

NYE ORD Guds løfte: Gud lovede at sende os Jesus, sin Søn
VI TROR Jesus er Guds egen Søn

5 Jesus har omsorg for os

NYE ORD I Bibelen kan vi læse om Jesus
VI TROR Jesus har omsorg for os

6 Jesus stiller stormen

NYE ORD Jesus Kristus er både Gud og menneske
VI TROR Jesus stiller stormen

7 Julens største gave

NYE ORD Jesus blev født i Betlehem
VI TROR Jesus er Guds gave til os
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8 Jesus, du giver os Guds tilgivelse

NYE ORD Synd: når vi vælger at gøre noget, som er ondt
VI TROR Gud vil altid tilgive os, når vi angrer

9 Jesus, vi beder med dig under fasten

NYE ORD Fasten er den tid, hvor vi tænker over, at Jesus døde og opstod
 for os

VI TROR Under fasten er vi tæt på Jesus i vor bøn og deler det vi har med
andre

10 Jesus, du giver dit liv for os

NYE ORD  Jesus blev korsfæstet
VI TROR Jesus giver sit liv for os

11 Jesus lever, Halleluja!

NYE ORD Påsken: Vi fejrer Jesu Kristi opstandelse fra de døde
VI TROR Jesu kærlighed er stærkere end al ondskab og al død

12 Jeg er døbt, jeg må tilhøre din kirke

NYE ORD Dåben gør os til Guds børn
VI TROR Gennem dåben tilhører vi den katolske kirke

13 Vi fejrer messen (1)

NYE ORD I messen lytter vi til Guds ord i Bibelen
VI TROR Om søndagen fejrer vi Jesu Kristi opstandelse i messen

14 Vi fejrer messen (2)

NYE ORD I kommunionen tager vi imod Jesu Kristi legeme og blod
VI TROR Guds kærlighed til os holder aldrig op



10

1 HER ER VI!
Temaet i dette kapitel behandles i Den katolske Kirkes Katekismus (1)

BAGGRUND

VORES LIV
Meister Eckehardt, en klog mystiker, gav et råd til en discipel: ”Når du skal til
at påbegynde et nyt arbejde, skal du først henvende dig til Gud med den største
ydmyghed og bede om, at Gud skaber noget godt ud af dette værk”. Meister
Eckehardt tilføjede siden, at det er vigtigt ikke at tænke på sin egen fordel, men
at tænke på ”Guds kæreste vilje”.

- Hvordan bør jeg nærme mig en ny opgave?
- Hvordan føles det for mig at påbegynde noget nyt?
- Hvilke forventninger har jeg, når jeg møder en ny gruppe med børn?
- Hvad tror jeg er ”Guds kæreste vilje” for mig og for min gruppe?

VORES KATOLSKE TRO
Om vores kateketiske opgave sagde pave Johannes Paulus II, at det:

”… er en pædagogisk opgave, som i sidste instans handler om at vidne om troen med vort liv.
Vi udfordres til at dele sandhederne i vores katolske tro med andre, så vi til børnene
videreformidler det glædelige ved at være en Kristi discipel i vort daglige liv” (Catechesi
Tradendae, V, 37).

Som kateket har du til opgave at formidle Kirkens tro til børnene. Din opgave er

- at formidle Guds betingelsesløse kærlighed
- at inspirere børnene, så denne kærlighed bliver synlig i vores handlinger og
i vort liv.
Først og fremmest vil vi formidle til børnene, at de – at vi – er elskede af Gud.
Hvis vi er bevidste om dette, bliver det lettere at forstå, at vi hver især er unikke
og har vores helt egen opgave i verden. Når vi lever tæt på Gud, kommer vi
efterhånden til at forstå, hvad denne opgave er. Hvis vi skal kunne elske Gud og
vore medmennesker, må vi kunne elske os selv. Det er kun på denne måde, vi
udvikles i frihed og deler vores kærlighed med andre. Det er Kirkens tro, at
Guds Ånd bor i mennesket – det er jo skabt af Gud! – og, at det derfor også
længes efter at komme i berøring med den treenige Gud.

VI LEVER VORES TRO
- Hvordan fungerer katekesen, når den er bedst? Hvad er din vision?
- Hvordan kan du virkeliggøre denne vision?
- Hvordan vil du til børnene formidle glæden ved at vide, at vi er elsket af

 Gud?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 5
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Trin 3
Vi lever vor tro

Hvem er jeg?
Digtet: ”Da jeg skabte dig”
Opgave: Udfylde navn, øjenfarve
Samtale: Gud elsker os som vi er.
Kirkerummet

Aktivitet:  farvelægge korset,
vievandsskålen, tabernaklet og alteret
Bøn, sang og velsignelse

Tegneserier: Anna   og David
begynder på undervisning.

Trin 1
Vort liv

Trin 2
Vor katolske tro

 FØR TIMEN

Denne første lektion er  det tiltænkt at byde børnene velkommen til en spændende rejse,
hvor de kommer tættere på Gud og lærer hinanden bedre at kende. Tænk på, hvor mange
børn der føler sig usikre den første gang. Brug gerne god tid til at skabe en varm og
indbydende atmosfære. Du kunne for eksempel lave et stort skilt med ordet
VELKOMMEN! og tegne billeder af smilende børn (drenge og piger) på det. Balloner
skaber også en glad stemning.

Dagens tema handler om, at vi hver især er unikke. Under disse indledende timer vil du
hjælpe hvert barn til at se sit eget værd. Børnene er elskede, fordi de lever og er til. Gud
tager ikke fejl!

Målsætning
Denne første time sigter på

- at børnene føler sig velkomne både som individer og som medlemmer af gruppen
- at vække en længsel i dem efter sammen at lære Gud at kende
- at give børnene et første kendskab til kirkerummet
- at skabe et miljø, som gør, at børnene ser frem til at lære hinanden at kende og

indgå i et nyt fællesskab.

Vi samles.
Bogen deles ud og
præsenteres.

Medbring
- Tegn og klip fodaftryk med
børnenes navn på. Gør noget sær-
ligt, når der kommer et barn,   som
ikke i forvejen var tilmeldt.

- Hav CD spiller med glad musik klar

- Stempelpude (se trin 1)

- et stort stearinlys, gerne også ’ark’ af
stearin i forskellige farver (sælges billigt
i hobbyforretninger) som børnene kan
pynte lyset med (se trin 1)

- materiale til navneskilte og et
VELKOMMEN! skilt
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og udtryk forhåbning om, at I vil trives sammen. Fortæl gerne
noget personligt om dig selv, om noget, du kan lide at gøre eller om din familie. Sig, at I
samles, for at opdage, hvor meget Gud holder af os og  for at vi skal blive venner med hinanden
i gruppen. Spørg, om der er børn i gruppen, som kender hinanden fra tidligere. (Præsenter
jer for hinanden).

Leg                 Lære – kende – lege: fodaftryk
Bed børnene sætte sig i rundkreds på gulvet eller på hver sin stol. Uddel et
”fodaftryk” med navn på til hvert barn. Bed dem sige deres navn og holde
fodsålen i deres hånd. Nu skal de tale om, hvor deres fødder kan lide at gå (til
legepladsen, i biografen, til mormor, til ens kammerat …) Saml ”fodaftrykkene”
sammen og gem dem til slutningen af timen.

Navneskilte
Hvis det er en stor gruppe, kan det være en hjælp både for dig og for børnene at
have navneskilte parat, som børnene tager på, når de kommer. Lad gerne
børnene selv skrive deres navne på skiltene og pynte dem.

Velkomst leg
Tag VELKOMMEN skiltet frem. Sæt det op på en stol. Dan en rundkreds om
stolen. Sæt glad musik på og lad børnene gå rundt i ring. Forklar dem, at de
skal stå stille, når musikken slukkes. Det barn, som står nærmest skiltet, siger:
”Hej, jeg hedder … (barnets navn)”. Så svarer resten af gruppen: ”Velkommen
… (barnets navn)”. Fortsæt til alle har stået nærmest skiltet.

Gud kommer til os deles ud og præsenteres. Måske vil du dele bogen ud på en
lidt mere højtidelig måde.

Et forslag:
Kald børnene frem, én efter én, del bogen ud og sig: ” … (barnets navn), jeg
håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå, hvor meget Gud elsker dig”.

VORT LIV

Vi kigger i bogen
Lad børnene slå op på side 3 og se, hvordan bogen introducerer sig selv. Lad
dem gerne bladre og se på billederne i bogen. Er der noget, som gør dem
nysgerrige? Er der noget, de gerne vil vide om Gud eller Jesus?

Læs tegneserien på side 5 i bogen. Vi kan sikkert nikke genkendende til Anna,
Julia og David. (Det er ikke nødvendigt, at børnene gør rede for, hvorfor de
begynder katekese undervisning).
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VOR KATOLSKE TRO

Opgave
Læs digtet ”Ingen ser ud som mig”. Imens du
læser digtet, peger du på forskellige kropsdele,
som nævnes. Spørg, om børnene er enige i ordene.

Samtale
Del blyanter og farver ud og forklar børnene, at
de skal udfylde opgaverne på side 6. Forklar imens de enkelte opgaver. Fortæl,
at hvert fingeraftryk er helt unikt.

Sørg for en stempelpude (man kan også bruge en køkkensvamp med
vandfarve). Spørg: Har I alle samme øjenfarve? Lad børnene sidde og tegne
deres øjne med rette øjenfarve (evt. ved hjælp af et spejl). Lad dem vise, hvad de
tegner for den, som sidder nærmest. Stil spørgsmålet: ”Hvad er vigtigst for et
menneske, dets udseende eller det, det er?” (Se også ”Hjemme hos os”
siden).

Læs resten af side 6 og tal sammen om, hvor
betydningsfuld hver eneste af os er, hvor værdifulde vi er
i Guds øjne. Digtet nederst på siden ”Da jeg skabte dig”.
Melodien er enkel. Måske har I lyst til at synge den?

Mariam besøger kirken
Flere af de børn, som kommer til katekese undervisningen, mangler kirkevaner.
Nogle vil måske fejre deres første messe i forbindelse med undervisningen. Det,
der sker i kirkerummet, messen, dét vi fejrer dér er det mest centrale i vores tro.
Det er det som holder sammen på vores fællesskab. Det kan derfor været godt
allerede i denne første time at fortælle noget om kirkerummet.
Se sammen på side 7 i Gud kommer til os, Mariam besøger kirken. Tag derefter
med børnene i kirken. Spørg, om de ved, hvorfor vi samles der og, hvad der
findes i kirkerummet.

Vi kristne er glade for, at Gud viser hver eneste af os omsorg. Vi går gerne
i kirke for at samles og takke Gud for alt, hvad han har gjort.

Afslut besøget med at lade børnene gøre knæbøjning foran korset. Bed en kort
bøn, hvor du takker Gud, for at vi er velkomne i kirken.

VI LEVER VOR TRO

Aktivitet
Lad børnene farvelægge døbefonten, vievandsskålen, alteret og korset.
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Andagt
Del ”fodaftrykket” ud til hvert barn. Sæt jer i rundkreds, tag et stort

stearinlys frem, som du evt. kan stille på en dug i midten. Forklar,
at dette lys skal være gruppens eget lys. Lad alle endnu engang

sige deres navn og siden lægge deres

”fodaftryk” rundt om lyset.

Tænd lyset og spørg børnene, hvad de tænker på, når de ser
et tændt stearinlys. Forklar, at det er noget særligt med det

lys her: når det lyser, bliver vi stille overfor Jesus, som altid er
midt iblandt os. (Hvis der er tid nok, kan du dele et stykke

stearinark ud til børnene og bede dem forme det til noget, som de
synes er smukt og som de kan trykke fast på lyset). Bede børnene være stille lidt og

tænke på, at Jesus er midt iblandt dem.

Slå korstegnet og sig sagte:
                                               ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Amen.

Bed derefter bønnen, som den beskrives i Gud kommer til os i (side 8). Lad børnene
slå hænderne rytmisk i gulvet, når de beder: ”Gud, vi takker dig!” Man må
grine og røre sig, når man beder til Gud.

Velsignelse
Bed børnene sidde stille. Vend dig til hver eneste af dem og sig
”Gud velsigne dig … (barnets navn) …” og lav samtidigt
korsets tegn på barnets pande. Når børnene føler sig trygge
sammen med dig og med gruppen, kan du lade dem
velsigne dig (og efterhånden hinanden).

Mind gerne forældrene om, at de også kan velsigne deres barn.

Sig, at det ville være fint, hvis barnet kan gøre opgaverne på ”Hjemme hos os” -siderne sammen med
forældrene. Vis forældrene, at der i hvert kapitel findes sider, som særligt henvender sig til dem. I første
kapitel er der også en lille historie, hvor man kan læse om en elektron. OBS! Det er vigtigt, at børnene tager
bogen med hjem – og tager den med tilbage til undervisningen – hver gang (synes du, at det er for
besværligt, kan du fotokopiere disse sider og give dem med hjem).

Til næste gang: bed børnene tage noget personligt med (et stykke legetøj, krammedyr, et billede, noget de
holder af …) til næste møde.
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KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne egne noter!)

- Følte børnene sig velkomne?
- Hvordan oplevede de denne første time?
- Hvordan fungerer gruppen?
   -       Hvordan gik det med at vise dem kirkerummet?
   - Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser

             har altid noget at sige mig …

Uden Helligåndens hjælp ville katekese være livløs og
kedelig (jf. ”Kaldet til kateket – hvad gør jeg konkret?”
sidste del). Når vi oplever en særlig nåde under timen,
en hændelse, som vi kan være taknemmelig over, ved
vi, at det er Helligåndens værk.

- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

”Herre,
giv mig dine øjne,

så jeg kan se dig i mine børn;
dit hjerte, så jeg kan elske dem;

din milde sagtmodighed for at lade dem vokse i dig.
Giv mig visdom, så jeg kan lede dem på rette vis;

og din styrke, når jeg må give slip på dem.
Amen

”

”
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2 HVOR ER DU, GUD?
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (36-43)

BAGGRUND

VORT LIV

Rundt om os findes det ydre, det konkrete. Men inden i os bærer vi det, som ikke
kan ses: vore tanker og følelser, vort inderste, sjælen, noget af Guds eget, hellige
nærvær.

- Hvordan ville du beskrive ’det som er indeni’ for et barn?

Som skabt i Guds billede, genspejler vi noget af Guds eget væsen. Men hvem
(eller hvad) er egentlig Gud? Kan vi overhovedet tale om Gud i vor tid? På Berlin-
muren, som delte den gamle tyske hovedstad i øst og vest, havde nogen som
provokation malet en stor sort kvinde og skrevet med graffiti: How is God? –
She is black! (Hvordan er Gud? Hun er sort!)

- Hvordan ville jeg selv beskrive Gud? Kan Gud beskrives?
På hvilken måde eksisterer Gud i mit eget liv? Hvordan er mine tanker, min
tvivl?

VOR KATOLSKE TRO

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 16

I Den katolske Kirkes Katekismus kapitel 1, afsnit IV, ”Hvordan kan man tale
om Gud?”, udtrykkes følgende tanker: Vi mennesker har en fornuft, som gør
det muligt for os at tale om Gud. Vi kan udtrykke os om Gud, fordi der findes
en lighed mellem Skaberen og det skabte. Vi er skabt i Guds billede til at være
ham lig. Men uligheden mellem Gud og mennesker er større, end ligheden;
Gud overgår alt skabt og alle vore beskrivelser. Vi må ikke forveksle Gud selv
med vores forestillinger om ham. Gud er hverken mand eller kvinde. Som ren
ånd findes der ingen plads til kønsforskelle.

I Den katolske Kirkes Katekismus 370 noteres i forhold til dette, at

”I mandens og kvindens ’fuldkommenheder’ genspejles dog noget af den uendelige Guds fuldkommenhed: i
moderen, i faderen og ægtemanden” (KKK 370).

Ligesom en mor og en far har Gud en uendelig kærlighed til hver eneste af os.
Vi kan altid og overalt stole på Gud. Teresa af Avila (1515-1582) skriver:

Ingen kan ryste dig,
ingen forskrække dig.
Alting skal blive klart
Gud er den samme,

     vent og våg,
alt skal du vinde.
Den som har Gud
savner intet.
Gud alene er nok.
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VI LEVER VOR TRO

- Hvordan ville du selv ønske at fordybe dig i din tro og skabe mere plads til
Gud i dit liv?
- Hvordan kan du tale med børn om det ’usynlige’?
- I en ungdomsgruppe blev følgende tanke udtrykt:
”Egentlig er det ikke sandt at tale om usynlighed, for Gud er kærlighed, og
kærlighed kan ses … for den, der ser, eller hvad?”
- Ord er ikke nok: hvordan kan du gennem oplevelser formidle noget af Guds
storhed og godhed til børnene?

Et tip! Syng med børnene

At synge giver glæde, fællesskab og viden (sangtekster kan
formidle meget). Sangen åbner døren til Ånden i os, for
kirkens sange er bønner. Sangen lader os ånde dybere,
hvilket giver ny energi i timen. Syng derfor meget i din
gruppe, selvom du måske ikke selv er den store sanger.

Yngre børn, som endnu ikke kan læse så godt, synger bedre,
hvis de ikke samtidig skal holde på en sangbog. Vælg derfor
i begyndelsen enkle, korte sange, som de hurtigt kan lære
udenad. At gøre bevægelser til sange er sjovt i disse

aldersgrupper. Bestem sammen: hvilken bevægelse passer til ordene ’Gud er kærlighed’?
I begyndelsen af skoleåret er det vigtigt, at børnene lærer to, tre enkle sange, som de kan
genkende. Prøv jer siden frem med nye sange, som knytter sig til temaet.

Lærervejledningen kommer med forslag, men vælg gerne jeres egne sange og hør, om
børnene har ynglings sange. Man kan lave en kasse med kort med gruppens sange på.
Hvis I vil vælge en sang, kan I tage kassen frem og lade et barn trække et kort. Det plejer
at være populært. Tegn gerne et motiv til hver sang, så børnene let kan se, hvilken sang
der refereres til.

Bogtips
Bogen Kære hr. Gud, det er Anna af Fynn behandler flere spørgsmål om Gud: hvordan Gud
er og, hvordan vi i det hele taget kan tale om Gud.
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Medbring
- gruppens  stearinlys
- en tom flaske (se legen i

begyndelsen)
- en dukke, en blomst eller evt. en

eller anden figur (se under
aktiviteten Vor Katolske Tro)

- en (stor) rund blå dug, skål med
vand,

-  (evt.) plastikfisk
- et hus bygget af legoklodser
- en papirserviet

FØR TIMEN

Når vi kateketer tager imod børnene til undervisningen, ser vi det ofte som en selvfølge, at de
”tror på Gud”. Men for mange børn er dette langt fra selvfølgeligt. Selv børn fra praktiserende
familier har brug for at fundere over Guds eksistens. Stimuler børnene til at udtrykke deres
tanker om Gud. Lad hvert enkelt barn forstår, at det er berørt af Gud som elsker os, af Gud
som hele tiden søger os. Bliv ikke chokeret over de mærkelige tanker, børnene fra tid til
anden kommer med – ind imellem gentager de blot, hvad en elsket forælder har sagt. Husk:
du kommer ikke til at løse alle gåder med det samme; dit møde med børnene er bare
begyndelsen på en spændende proces.

I forbindelse med andagten foreslås læsning af historien ’Fiskene i floden’. Fiskene forstår
ikke det der med vandet – findes vandet virkeligt? Historien kan minde os om Paulus tale
på Areopagos: ”For i ham lever vi, ånder vi og er vi…” (ApG 17, 28).

Målsætning
- At udveksle tanker om det, som findes ’indeni’, om at Gud findes, og hvordan og

hvor han findes, og om Guds omsorg for os.
- At lege med og lytte til hinanden for at blive et fællesskab.

Vi taler om det, som ikke kan
ses:Luften, vinden, følelser... Samtale og aktiviteter

Historie: Fiskene i floden

Aktivitet: farvelægge et
kirkevindue

Bøn, sang og velsignelse

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Hvordan ser Gud ud?
Hvor findes Gud?

Gud er meget mere, end alt det,
vi kan tænke os til
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I TIMEN

Byd børnene velkomne, særligt et eventuelt ’nyt’ barn. Lad børnene fortælle
noget om sig selv.
Forklar, at det er godt at komme til tiden, da I altid starter med at lege noget i
begyndelsen.

Leg               ”Den som flasken peger på”
Sæt jer i rundkreds på gulvet med en tom flaske i midten. Et barn må
begynde med at bestemme, hvad den, som flasken kommer til at pege

på, skal gøre. Det skal være lette opgaver, som er hurtige at udføre, for
eksempel at hoppe på et ben, lave grimasser eller synge en sang.  Når

opgaven er bestemt, snurrer barnet flasken rundt. Når flasken standser og peger
på et barn, må alle først sige barnets navn. Han eller hun skal så udføre opgaven.
Derefter skal han eller hun bestemme en ny opgave og snurre flasken.

Vi fortæller om det, vi har taget med
Lad alle fortælle noget om den ting, de har taget med
hjemmefra. Dette er en fin lejlighed til at fortælle noget om sig

selv. De, som har glemt at tage noget med, kan gøre det næste
gang.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene om de kan huske, hvad vi talte om sidste gang og gentag det.
VI TROR: Gud siger: Det er vigtigt, at lige netop du findes.
Se i børnenes bøger og tal med dem om indholdet. Det er ikke sikkert, at alle
har forstået det, som findes på ”Hjemme hos os” -siden.

VORT LIV
Det, som ikke kan ses.
Lad børnene kigge i bogen. Læs teksten, besvar spørgsmål og udfør de
aktiviteter, som foreslås.

VOR KATOLSKE TRO

Hvordan Gud ser ud, og hvor Gud findes: vi opdager og snakker om det.
Tag en dukke frem, en blomst eller måske en figur, der ser sjov ud. Se på børnene
og spørg: Er det her Gud? Vent på børnenes reaktioner: Går de med til det,
eller protesterer de? Hvordan ser Gud så ud? Lyt til hinanden og tal ud fra
teksten i bogen.

Stil et legohus frem og spørg: Tror I Gud bor her? Stil et telt frem, som du laver
af en papirserviet, spørg om det samme. Vent på børnenes reaktioner og tal
sammen ud fra teksten i bogen.
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VI TROR: Gør børnene opmærksom på den grå kasse nederst på s. 15 i deres
bog.
Læs sætningen højt for børnene og bed dem gentage ordene, gerne to gange.
Pointer over for dem, at det er vigtigt at huske det, som står i ruderne.

Opgave: vi tegner
Lad børnene tegne en situation, hvor Gud er med dem. Gud er med os altid;
hjælp dem med at finde på et emne, der ikke er alt for krævende.

VI LEVER VOR TRO

Andagt
(Måske vil du holde denne afsluttende andagt i kirkerummet? Tag i så fald det
materiale med, som er nødvendigt, inklusiv de tegninger, som børnene har tegnet,
og gruppens lys).
Læg en blå dug/stykke stof midt iblandt Jer og stil en skål med vand ovenpå.
Det ville være fint, hvis du kunne lægge nogle plastikfisk i skålen. (Du kan
klippe fisk ud af de plastlåg, som plejer at følge med isbeholdere osv.)

Læs historien på s.16. Vis fiskene i bogen og tal med børnene
om, hvorfor fiskene ikke kunne finde vandet. Historien
minder os om Gud. Vi kan ikke se Gud, men vi tager
imod alt det, der er godt fra Gud. Gud vil os det godt.
Når nogen er god ved os, kan det være Gud, som har
sendt det menneske. Gud gør meget for os.

Tænd gruppens lys (eventuelt kan I bytte det ud med et fyrfadslys, som kan
flyde på vandet). Lad børnene lægge deres tegninger rundt om lyset (eller ved
siden af skålen) og bed sammen ud fra de tegninger børnene har lavet:

”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.
Amen.

Nu er vi stille for dig, Herre … (lad børnene være stille).

Gud, vi takker dig for, at du er med (barnets navn … ) når han (for eksempel)
cykler.
Gud, vi takker dig for, at du er med  (barnets navn … ) når hun (for eksempel)
sover.
Gud, vi takker dig for, at du er med  (barnets navn … ) når han (for eksempel)
spiller fodbold.

Forslag til sange fra Syng en ny sang (DUKs sangbog)
”Herre, gør mig stille” (nr. 156)
”Kum ba yah” (nr. 178).Byt  den engelske tekst med en dansk version: ”Når jeg
synger , Gud, er du dér. Find selv på flere andre muligheder.
”Vær ikke bange” (sang fra Taizé, se kapitel 6) passer også til dagens tema.
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Velsignelse.

Bed børnene sidde stille og gå frem til hver af dem og sig: ”Gud velsigne dig
… (barnets navn)” og gør samtidig korsets tegn på barnets pande. Forklar:
Velsignelsen betyder, at Gud er med os.

Hvis messen fejres i tilknytning til undervisningen, kan denne også rumme et
indslag af stilhed over for Gud (tal med præsten).

Mind børnene om, at det ville være fint, hvis de ser på ”Hjemme hos os” siderne sammen med deres forældre.

KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne egne noter)

- Følte børnene sig velkomne?
- Hvordan reagerede de over for undervisningen om Gud?
- Havde børnene anderledes ideer om Gud?

-    Var du nødt til at arbejde videre med visse tanker, som børnene havde
svært ved at forstå?

- Hvordan fungerede gruppen?
-    Kan jeg spørge børnene om, hvad de selv synes var sjovt i timen?
-     Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser
har  altid noget at sige mig…
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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 3 GUD, DU GIVER OS MANGE GAVER
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (299F og 362)

BAGGRUND

VORT LIV
Vi har alle ind imellem oplevet øjeblikke ude i naturen, hvor alt omkring os
føltes som et under. At opdage en regnbue efter et voldsomt regnskyl, et glitrende
hav ved solnedgang eller lyden af fuglesang i en skov, som er dækket af mos.
Det er næsten som om Gud har ladet en rest af sit åndedrag ane i denne skønhed.
Men mest af alt er det vore medmennesker og det venskab, kærlighed og nærhed,
vi kan erfare gennem dem, som lader os ane Guds omsorg og grænseløse
gavmildhed.

- Hvornår har jeg selv haft stærke naturoplevelser?
- Hvornår har jeg følt taknemmelighed over at få lov til at leve?

VOR KATOLSKE TRO

Kirken forkynder troen på, at Gud skaber verden fra intet (ex nihilo). Men
Bibelens skabelsesberetninger er fyldt af et levende, til tider symbolsk sprog.
Første skabelsesberetning (1 Mos 1, 2-4) indledes med, at ”Jorden var dengang
tomhed og øde, der var mørke over urdybet”. Ud af dette mørke og kaos skaber
Gud skønhed og mangfoldighed, et kosmos, hvor alt står i et harmonisk forhold
til hinanden og, hvor mennesket skabes i Guds billede. Bibelen vil ikke formidle
et videnskabeligt billede af, hvordan skabelsen gik til; Kirken er åben over for
moderne teorier som for eksempel ’Big Bang’. Nej, Bibelen vil sige noget om
tanken bag skabelsen, noget om dens mening. Skabelsen er ikke selvindlysende,
det er en gave fra Gud, som ”elsker alt levende” (Visd 11, 26 ) fra Gud,  som har
til hensigt at gøre mennesket til sin samarbejdspartner. Bibelen – særligt
Salmernes Bog – er fuld af glædesudbrud over al den omsorg og skønhed, som
Gud skænker os gennem sit skaberværk.

”Han giver kvæget dets føde, og ravnene, hvad de skriger efter”
(Sl 147, 9).

Hver gang noget nyt skabes hedder det: ”Og Gud så, at det var godt”. Vi, som er
skabt i Guds billede, værdsætter skabelsen
- som et tegn på Guds kærlighed til os mennesker – skabelsen er en fantastisk
gave til os mennesker
- som et tegn på Guds utrolige skaberkraft – det er kun Gud, som har magt
til at opretholde et helt univers

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 19
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- som et tegn på Guds nærvær midt iblandt os – Gud opretholder skabelsen
hvert sekund
Hvis vi glemmer, at skabelsen er en gave, formindsker vi Guds storhed. Som
Guds folk er vi kaldet til at lovprise Gud for det liv, han giver til alt :

”Du sender din ånd, og der skabes liv,
du gør jorden ny.
Jeg vil synge for Herren,
så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud,
så længe jeg er til”.

(Sl 104, 30, 33).

VI LEVER VOR TRO

- Ofte ser vi på skabelsen som noget indlysende. Hvordan kan vi øge vores
viden om, at det er Guds gave til os?
- Livet er en gave, som vi skal tage imod hver dag – igen og igen. Hvordan
tager du vare på din dag?
- Hvordan vil du kunne hjælpe børnene til at værdsætte skabelsen som en
gave fra Gud?

IDÉ:
MAN KUNNE FEJRE DEN HELLIGE FRANS
VED AT VELSIGNE DYR I FORBINDELSEN
MED EN GUDSTJENESTE – DETTE
PLEJER AT VÆRE MEGET POPULÆRT
HOS BØRN. DEN HELLIGE FRANS FEJRES
DEN 4. OKTOBER, MEN VELSIGNELSEN
BEHØVER IKKE FINDE STED KUN PÅ
DENNE DAG. AF HENSYN TIL ALLERGIKERE
KAN MAN VELSIGNE DYRENE UDEN FOR KIRKEN.
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FØR TIMEN

Syvårige har erfaring med at tage imod Guds gaver. At Gud skulle være den, der skaber
vores jord, kan være svært at begribe, men hvis vi ser det skabte som en Guds gave, er det
svært ikke at blive berørt af Skaberen.

Vi taler ofte om, at Gud er kærlighed. I denne sammenhæng kan vi inddrage endnu en
dimension: Gud, som opretholder hele universet, dag efter dag, sekund efter sekund, må
besidde en fantastisk kraft. Gud gør brug af sin kraft i kærlighedens tjeneste. Ikke mindst
drenge kan fascineres af denne tanke.

Målsætning

- At børnene opdager skabelsen som en gave fra Gud
- At opmuntre til taknemmelighed mod Gud for hans gaver til os
- At blive klar over, at vi må være rede til at værne om Guds skabelse

Medbring
- Skål med jord og et stykke stof/ dug
- Gruppens lys
- Før andagten: noget Guds har skabt til at lægge i midten

(kogle, sten, vand, jord, blomster…)

En skål med jord:
jorden er en gave,

Skabelsesberetningen,
samtale,
fagter til ”Vi tror”

Skabelse: at lade noget blive til,
som ikke fandtes før

Gud skaber alt som en gave til os.

Guds kærlighed til os

Hvordan kan vi værne om Guds skabelse?

Aktivitet: vi farvelægger rammen om
Trosbekendelsen

Bøn, sang og velsignelse

Tegn en Guds gave

gaver, vi godt kan lide…

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Bogtips:

”Lær mig om Guds skaberværk”, Paul S. Plum & Joan E. Plum (2000),
Pastoral-Centret
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I TIMEN

Byd børnene velkommen, vis din glæde over at møde dem igen.

Leg    ”Avisleg”
Måske er der kommet et nyt barn, og det er vigtigt, at børnene så hurtigt som
muligt lærer, hvad alle hedder. Sådan kan man gøre:

Alle børnene sidder i rundkreds. Et barn, står i midten og med en sammenrullet
avis i hånden. Kateketen siger navnet på et af børnene i kredsen. Barnet i midten
løber hen til dette barn og slår det (blidt!) på lårbenet med avisen. Hvis barnet
bliver ramt, skal det barn, som stod i midten og det, som blev ramt, bytte plads.
Hvis barnet, hvis navn blev sagt, er tilstrækkelig hurtigt, kan det sige navnet på
et andet barn, før det bliver ramt. Så må barnet i midten hurtigt løbe til dette
barn, for at slå det i stedet. Når det lykkes for barnet i midten at erobre en ny
plads, skal det råbe et andet barns navn. Sørg for, at alle børn nævnes. Det er
nok en god ide at indlede med at sige alles navne og eventuelt tage navneskilte
på.

”Alle, der kan lide…”
Stil alle stole minus en i rundkreds. Stil stolen som er til overs midt i kredsen og
lad et barn sætte sig på stolen. Barnet på stolen i midten råber:
- ”Alle, der kan lide…” [for eksempel] spaghetti/at sjippe/ at spille fodbold”
(barnet kan selv finde på noget). Alle som føler sig tiltalt, rejser sig og skal finde
en anden stol.
Mens børnene bytter pladser med hinanden, forsøger barnet i midten at få fat i
en plads som er ledig. Det barn, som kommer til at mangle en plads stiller sig i
midten og finder på det næste ”alle, der kan li’…”

Efter legen:
Måske var der et barn, der ikke tog noget med sidst, som det kunne fortælle
om? Så kunne det fortælle om det nu.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene: Hvad syntes de har været vigtigt sidste gang?
Inddrag dem, som ikke kunne være med dengang, i samtalen. Lyt til børnenes
forslag. Gentag VI TROR: Gud er meget mere, end alt det, vi kan forestille os.
Spørg om de har set på ”Hjemme hos os”- siden. Forklar det, de måske ikke helt
har forstået?

VORT LIV
Jorden er en gave til os: vi opdager
Forbered en skål med jord, som du dækker med en dug, så børnene ikke kan se,
hvad der er nedenunder. Stil skålen i midten. Lad børnene gå frem, én ad gangen,
mærk med fingrene under stoffet og lad dem lugte, uden at sige noget. Det er
spændende at mærke og lugte! Når alle har lugtet og mærket, må de gætte,
hvad det er, der findes nedenunder.
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Lad én af børnene forsigtigt tage dugen af. Jorden er brun … Ud af jorden
vokser græs, blomster, busker og træer. Dyr og mennesker kan træde på jorden.
Mærk, hvor blød jorden er. Alligevel kan jorden bære traktorer, huse og ja, et
stort slot.

Hvis jorden kunne tale – hvad tror I, at vi ville høre?

Lad børnene komme med forslag.
Hvem har givet os jorden? Jorden her i skålen er en
fantastisk gave fra Gud, noget som Gud vil dele med os.

Men jorden – det er jo også hele jordkloden, vort hjem, hvor
vi alle sammen bor. Gud vil, at vi deler jorden, Guds gave, med hinanden. Men
Gud har ikke kun givet os jorden, Gud giver os også andre gaver…

Vi ser i bogen (side 19).
Læs den første sætning. Lad børnene gentage sætningen ”Verden er fuld af…”
sammen med dig. Bed dem betragte billedet og tal sammen ud fra spørgsmålene
i teksten. Måske spørger nogen ”Har Gud skabt computere?” Så kan vi svare:
”Gud har givet os hjerne og dygtige hænder, så vi kan bygge computere”. Lad
siden børnene tegne en af Guds gaver, som de godt kan li’. De, der har lyst, kan
vise deres tegning frem og fortælle om den.

Er der tid til en sang?

VOR KATOLSKE TRO

Gud skaber vores verden (side 20)
Vi skal lytte til historien om Guds skabelse.
Skriv ordet SKABELSE på tavlen.

Spørg om nogle af børnene ved, hvad ordet betyder? Når Gud skaber, bliver
noget til, som ikke fandtes før. Bed børnene gentage ordet. Forklar, at de skal
læse eller høre om en beretning fra Bibelen, som handler om, hvordan verden
blev til.

Læs stykket højt ”Gud skaber vores verden”. Hold pauser, når du læser og lad
børnene, ved at se på billederne, udfylde de ord, der mangler. Når I kommer
frem til, hvordan Gud skaber dyrene, kan du lade børnene bevæge sig som de
dyr, der er tegnet.

Samtale om skabelsen
- Hvad blev skabt først i denne historie?
- Hvad blev skabt sidst?
- Hvad syntes Gud om sin skabelse?

Bed børnene lukke øjnene og forestille sig følgende:
- Hvordan ville verden se ud uden solen, månen og stjernerne?
- Hvordan ville jorden se ud uden træer, planter og blomster?
- Hvordan ville jorden se ud uden dyr?
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Lyt til børnenes tanker og samtaler om betydningen af alt det, som Gud skaber:
om den glæde og skønhed, vi har fået som gave. Tænk, hvis Gud ikke gav os
hænder og fødder, ord, vi kan sige (tag hensyn til hvis der er børn med handikap)
eller alt det usynlige inden i os som følelser og fantasi. Det er Gud, der lader os
vokse. Ingenting kan være større og mægtigere end Gud.

”Big Bang”?
Skulle nogle af børnene spørge om skabelsesberetningen er sand, ville det være
godt at forklare, at Bibelen ikke vil sige nøjagtigt, hvordan det gik til, at jorden
blev skabt (der findes flere forskellige skabelsesberetninger i Bibelen). Bibelens
vigtigste budskab er, at Gud er god og skaber hele universet af kærlighed til os.
Det er spændende at lære mere om, hvordan videnskaben ser på verdens tilblivelse
(der findes mange forskellige teorier om dette), men vi ved: hvordan det end gik
til, er det GUD, der er SKABEREN.

Gør børnene opmærksomme på de grå kasser (NYE ORD) og læs højt, hvad
der står. Fortsæt med: VI TROR. Læs ordene højt og lad børnene gentage dem
efter dig.

Vi lærer med fagter
Bed dem rejse sig og lave fagter til sætningen nedenfor, for lettere at huske den:
Gud skaber alt som en gave til os

        Gud - stræk armene fremad og lige op
skaber alt - stræk armene ud til siden og ned
som en gave - form en pakke med hænderne
til os - læg armene om dig selv og giv dig selv

   et knus

Alternativ aktivitet til temaet ”skabelsen”
Lav en stor collage sammen med udgangspunkt i denne

lovsang fra (fra Tilføjelser til Daniels Bog B, 39-45, som findes i Bibelen: Det
gamle Testamentets Apokryfe Bøger).

Pris Herren, sol og måne,
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, himlens stjerner,
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, al regn og dug,
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, alle vinde
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, ild og glød
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, kulde og hede
lovsyng og ophøj ham til evig tid

Pris Herren, dugdråber og snefnug
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

skaber a
lt..
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Skriv gerne jeres egen variant på denne lovsang, måske sådan her:
Pris Herren, mor og far,

lovsyng ham i al evighed.

Pris Herren, barn og barnebarn…

Pris Herren, brandmænd og lastbilchauffører…

Pris Herren, Kamilla og Jacob …

VI LEVER VOR TRO

Vi passer godt på Guds gaver til os
Tænk sammen med børnene på, hvordan vi kan takke Gud, som har skænket
os hele vores verden. Spørg børnene, om de har forslag til, hvordan vi kan vise
vores taknemmelighed. Vi kan bede en bøn, hvor vi takker Gud, og vi kan vise
Gud, at vi passer godt på naturen. Hvordan?

Trosbekendelsen
Læs første del af trosbekendelsen. (side 22)

Andagt
Sæt jer i rundkreds, tænd gruppens lys i jeres midte og læg gerne forskellige
ting, som Gud har skabt, i midten (vand, grene, sten, kogler, blomster,
snegle…) …

Lad børnene rejse sig og finde på bevægelser til sangen…

Gentag gerne sangene fra sidste time …

Lad børnene deltage i bønnen. Bed dem tænke på noget Gud har skabt, som de
vil sige tak for. Børnene får lov, én ad gangen, at holde lyset og sige, ”Gud, du
skabte… (spurven, marsvinet…).

Gruppen svarer: ”Tak, Gud, for … (her gentages det, som barnet har valgt)”,
siden giver barnet lyset videre til sin nabo.
Afslut med at sige: Gud har skabt mange fine ting, men det bedste, han har
skabt, er mennesket, hver eneste af os. Gå frem til hvert barn og sig: ”Du (barnets
navn) er Guds fineste gave!” Velsign barnet.

Forslag til sang:
DUKs sangbog  ’Hele universet skal synge’ (nr. 151)

Forslag til sang:
DUKs sangbog  ’Hver ting som Gud har skabt’ (nr. 163)
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KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne egne noter)

- Hvordan fungerede timen?
-     Lyttede børnene til hinanden?

- Hvilke børn krævede ekstra opmærksomhed?
-     Hvordan modtog børnene budskabet om skabelsen som en gave?
   - Hvad vil jeg gøre næste gang for at bygge videre på det, vi gjorde
i går?
- Er der noget, jeg vil ændre på?
- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser

har altid noget at sige mig…
-Havde jeg det sjovt?
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

”Herre, mind mig om,
at din kærlighed er større end alle problemer.
Jo mere, jeg stirrer mig blind på problemet,

desto større bliver det.
Men når jeg ser på dig, Herre,

blegner mine ord i din kærligheds lys.

”
”

TIPS
HVIS MESSEN FEJRES I FORBINDELSE MED UNDERVISNINGEN, KAN BØRNENE
BÆRE OFFERGAVERNE FREM. (TAL MED SOGNEPRÆSTEN OM DETTE). FORKLAR
GERNE NOGET OM, AT OFFERTORIET (FREMBÆRING AF GAVERNE) ER ET UDTRYK
FOR, AT VI VIL GIVE GUD DÉT TILBAGE, SOM VI HAR TAGET IMOD FRA HAM.
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    4 GUD, DU GIVER OS JESUS, DIN SØN
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (410 og 525)

BAGGRUND

VORT LIV
Når børn hører juleevangeliet om Jesusbarnet, bliver de berørt. For dem er al
den interesse, der rettes mod Jesusbarnet fascinerende. Børnene har sikkert et
ønske om at være lige så eftertragtede, at blive mødt med lige så megen
kærlighed og at være lige så betydningsfulde, som Jesus var det.

Det er jo et under, at barnet Jesus skulle komme til fuldstændigt at forandre
verdenshistorien og påvirke vores eget liv så meget. Før hver barnefødsel nærer
vi tanker og forhåbninger: livet er et uskrevet blad, alt kan endnu ske, fremtiden
står åben, og vi, som er inddraget, påvirkes og forandres af dette nye liv.

Hvordan var det, da vi selv kom til verden? Vi er alle prægede af vores opvækst.
Vore første relationer får betydning for, hvordan vi selv opbygger relationer
senere i livet: som venner, ægtefæller, forældre eller kateketer.

- Hvilke af min mors og fars egenskaber kan jeg genkende hos mig selv?
- På hvilken måde har min tro formet sig efter min opvækst og min familie?

VOR KATOLSKE TRO

Bibelen ser Jesu fødsel i en større, historisk sammenhæng. Da Jesus blev født,
greb Gud ind i menneskers liv på en måde, som påvirker hver eneste af os.
Jesus blev født ind i en verden præget af følgerne af ondskab og synd. Allerede
de første mennesker – med bibelsk billedsprog Adam og Eva – mistede deres
oprindelige fællesskab med Gud, fordi de syndede. Vi kan alle genkende os
selv i Adam og Eva – også vi kæmper med at forvalte friheden og kærligheden,
så godt som muligt i vores liv. Men Gud vil ikke svigte os. Gud har givet et løfte
gennem profeten Esajas:

”Den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet
Immanuel”(Es 7,14). Jesus er virkelig ventet med længsel, i ham er Gud blevet
én af os. Vi ved, at Guds kærlighed er større, end al ondskab i verden. Guds
kærlighed overvinder til og med døden.

For mange af os er det fristende at se Jesus fra Nazaret som ’bare Gud’. Måske
bliver vi, ligesom børn, imponeret af (og muligvis misundelige på) hans

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 25
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Bogtips:
”Jeg møder Jesus”, Jean Vanier  (2000), Pastoral-Centret
”Lær mig om Jesu Liv”, Paul S. Plum & Joan E. Plum (2000), Pastoral-Centret
”Min ven Jesus”, (1980), Pastoral-Centret
”Lær mig om Maria”, Paul S. Plum, Joan E. Plum & Catherine M. Odell (2002),
Pastoral-Centret
”Jeg møder Jesus”, Jean Vanier, (2000), Pastoral-Centret

guddommelighed, hans kraft til at helbrede og gøre undere. Jesus er Guds søn,
men Kirkens lære siger, at Jesus i sin menneskelighed var lige som os i alt,
undtagen i synden. Han ”viste også i sin menneskelige erkendelse den
guddommelige indsigt” (KKK 109, 473), men han var ikke i sin menneskelige
natur alvidende. Jesus ”voksede op, blev stærk og fyldt med visdom…”, læser vi i
Lukasevangeliet (Luk 2,40). Da han blev fristet af djævelen i ørkenen, var det
en virkelig åndelig kamp. Hans voksne identitet afspejlede endog hans
opvækstvilkår. Guds løfte virkeliggøres midt i livet, midt iblandt os.

VI LEVER VOR TRO

- Guds kærlighed er betingelsesløs. Hvordan forandrer det mit liv?
- Gud holder sit løfte. Hvilken rolle spiller løftet i mit eget liv?
-      Immanu El betyder Gud med os. Hvordan tager jeg imod Jesus i mit liv?



32

FØR TIMEN

I denne time hører børnene budskabet om Jesu komme til jorden udfra et frelseshistorisk
perspektiv. De hører også om Jesu menneskelighed, hans ’normale’ opvækst i en ’almindelig’
familie. Børn værdsætter at høre en god historie, det vækker deres fantasi og indlevelsesevne.
I denne time indleder vi med at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi holder vores løfter (Trin 1).

Vi lærer, at Gud holder sit løfte til os, da han sendte os sin Søn (Trin 2). Jesus har været et
barn, præcist som os; han vil være vores ven (Trin 3).

Målsætning
- At se Jesu komme som opfyldelsen af Guds løfte til menneskene
-       At lade børnene føle, at Jesus er nær dem i deres familieliv

Medbring

- CD - afspiller og glad musik
- Stort tæppe eller dug/stof (se leg under Trin 1)
- Grøn dug/stykke stof, grene, frugter, smykker,

evt. en mini julekrybbe (se under Trin 2)

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Tegneserie:
 at holde et løfte.

Frelseshistorien fortælles.
(side 26 – 27)

Frelseshistorien med fagter.

Vi deler ud af vores
erfaringer, der handler om
at holde løfter.

Guds løfte: Gud lovede at
sende os Jesus, sin Søn.

Jesus er Guds egen Søn.

Aktivitet: Jeg tegner mig selv på vej til Jesus.

Bøn, sang og velsignelse.
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og vis din glæde over at se dem igen.

Leg   Hvem har gemt sig?
Sæt musik på (eventuelt musik som nogle af børnene er blevet bedt om at tage

med), og lad alle røre sig frit i rummet. Når der slukkes for musikken, skal
alle krybe sammen og blive som en lille rund bold på gulvet. Bed dem om

at lukke øjnene, mind børnene om, at de var endnu mindre, da de var
babyer. Kast et tæppe eller en dug over ét af børnene, og lad

de andre rejse sig og gæt, hvem det er, der er gemt. Lad det
gå på omgang, så alle får muligheden for at være gemt én
gang. En variation er at lade det gemte barn forvandle sig

til et dyr og siden lade de øvrige børn gætte, hvilket dyr det er, ved at stille
forskellige spørgsmål eller bed barnet om at vise, hvordan dyret bevæger sig.
Denne leg lader et enkelt barn være i centrum en tid, noget de fleste er glade for.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, I talte om sidste gang. Vend
dig særskilt til dem, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag
NYE ORD – Skabelse: at lade noget blive til, som ikke fandtes inden. VI TROR:
Gud skaber alt som en gave til os.
Spørg børnene, om de har læst om den hellige Frans i ’Hjemme hos os”- siderne.

VORT LIV
At holde løfter (side 25)
Læs tegneserien og teksten sammen med børnene og tal ud fra de spørgsmål,
der stilles i bogen.
Kan børnene genkende børnene i tegneserierne?
Første tegneserie: Julia og en veninde
Anden tegneserie: Peter
Tredje tegneserie: Mariam og en veninde

VOR KATOLSKE TRO

Guds løfte, Jesus er én af os.

Fortæl og vis
Gengiv historien i kapitlet. Fortæl gerne frit, det øger spændingen. Det er fint,
hvis du kan bygge lidt af en Edens have (en grøn dug, grene, frugter…) i jeres
midte. Det stimulerer børnenes fantasi og øger deres koncentration.

Samtale
Om ikke at gøre Guds vilje: Gør vi altid det, som er rigtigt? Tal sammen om
forskellige vanskelige situationer – som ikke at hjælpe en ven, der bliver drillet –
eller ikke at holde, hvad vi har lovet, eller ikke at turde indrømme, at vi har gjort
noget dumt … Understreg, at Gud fortsat elsker os mennesker, selvom vi ikke
altid gør, som Gud vil.
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Jesu fødsel
Placer, om muligt, en krybbe med den hellige familie

midt i Edens Have.

Den hellige familie
Forklar, at Josef var Jesu stedfar (en far, som tager

sig af og elsker et barn, som ikke er hans eget). Tal
sammen om, hvad Josef kan have gjort for Jesus.

Forklar, hvad et løfte er og, at vi altid kan stole på, at Gud holder sine løfter til os.
Lad børnene gentage sætningerne i NYE ORD og VI TROR.

VI LEVER VOR TRO

Frelseshistorien med fagter
Efter at have lyttet et godt stykke tid, er det godt, hvis børnene kan bevæge sig
og synge. Følgende bevægelser giver børnene en sammenfatning af
frelseshistorien og er en god måde at huske det, som blev fortalt.

Saml børnene i en rundkreds, genfortæl én sætning ad gangen og vis fagterne:

Adam og Eva levede i en have. - lad alle børnene gå rundt i rummet i en fantasihave.

Der fandtes dejlige blomster. - udtryk glæde med armene, mærk duften af blomsterne
Guld og ædelstene. - lad som om, I finder guld i marken
Der fandtes alle mulige dyr,
    elefanter, fugle, løver… - imiter forskellige dyr
Men menneskene gjorde ikke,
   som Gud ønskede - vend jer væk fra hinanden
Mange gjorde ting, der var ondt - se vrede ud, som om I ville begynde at slås
Gud lovede at hjælpe dem - saml jer i en rundkreds, hold hinandens hænder

Gud lovede at sende sin egen Søn.
Maria blev Jesu mor.
Jesus blev født i Betlehem - lad som om I holder en baby i armene og vug den

Jesus voksede op, han var barn som os - gå rundt i rummet og lad som om I er et venligt barn som
                                                                      danser rundt omkring

Klap i hænderne tre gange som tegn på, at historien er slut og lav igen en
rundkreds.
Gentag gerne ’forestillingen’, hvis det kunne være morsomt. Måske vil forældre
eller andre grupper i menigheden gerne se det.
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Samtale og meditation
Jesus kommer hjem til mig. Spørgsmålene i børnenes bog kan udmunde i en
meditation, hvorefter børnene tegner, hvordan Jesus kommer hjem til dem.

Andagt
Tænd gruppens lys og indbyd til stilhed et kort øjeblik. Når vi tænder lyset,
tænker vi på, at Jesus er med os…

Giv lyset til et barn, som får lov at bede sin egen forbøn, gerne for sin egen
familie, mens det holder lyset. Siden giver det lyset videre til sin nabo
etc.(respekter de børn, som ikke vil bede højt). Afslut med at takke Gud for den
tid, I har  tilbragt sammen og bed den bøn, som findes i Gud kommer til os. (side
28)

Velsign hvert barn med et korstegn på panden og lad børnene velsigne dig.

Mind børnene om ”hjemme hos os” -siderne. Vis dem gerne til forældrene.

KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne egne notater)

- Var børnene i stand til at dele deres erfaringer med hinanden?
- Hvordan fungerede de øjeblikke, som handlede om vores

frelseshistorie?
- Forstod børnene, at Gud holdt sit løfte til os ved at sende sin Søn
Jesus Kristus?
- Forstod børnene, at Jesus levede som et almindeligt barn af sin

tid?
- Hvad vil jeg gøre næste gang for at bygge videre på det, vi gjorde

i dag?
- Er der noget, jeg vil ændre på?

- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser har altid
noget at sige mig…
- Havde jeg det sjovt?
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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5 JESUS TAGER SIG AF OS
Temat i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (543-546)

BAGGRUND

VORT LIV

Hvad menes der med, at ”Jesus elsker os”? Jesu kærlighed har intet at gøre med
romantiske følelser. Jesu kærlighed er stærk, og den har med sandhed at gøre.
Jesu kærlighed gør os frie, den kalder os til retfærdighed. Sandhed, frihed og
retfærdighed er forskellige sider af Jesu kærlighed.

- Hvilke erfaringer har jeg selv om, at kærlighed hører sammen med sandhed,
frihed og retfærdighed?

VOR KATOLSKE TRO

Den Jesus, vi møder i evangelierne, har mange ansigter. Til at begynde med
møder vi ham som et sårbart, fattigt, nyfødt barn, der har brug for beskyttelse
og omsorg. Som ung dreng viser han, at han må gå egne veje. Som voksen har
Jesus en radikal side, for eksempel når han i Nazarets synagoge udråber befrielse
for de tilfangetagne og frihed for de undertrykte. Han udfordrer det religiøse
samfund. Han er fuld af vrede, når han kaster de handlende ud af templet.
Evangelierne taler ofte om, at han underviser og optræder med magt (dynamis):
han driver dæmoner ud, han stiller stormen, han tilgiver og helbreder gennem
Guds Ånd. Vi møder ham, som den der viser omsorg for de marginaliserede, de
sultne, børnene, de syge. Han overskrider tabuer, når han rører ved folks ører
eller, når han fører teologiske samtaler med kvinder. Vi får at vide, at han har
venner, at han græder og deler vores livsvilkår. Vi møder ham, som den der i
bønnen kæmper med at finde Guds vilje i sit liv. På korset er han den forladte,
som dør i lidelse. Til sidst møder vi Jesus som den opstandne, den sejrende.

VI LEVER VOR TRO

Med Guds ånd, vækkede Jesus til og med de døde, se for eksempel historien om
synagogeforstanderen Jairus’ datter (Mark 5, 21- 43). Når Jesus rørte ved
mennesker, fik de deres tro og håb tilbage, og de blev indbudt til at følge ham.
Vi er alle kaldet til at følge Jesus på den vej, han går.

- Hvad er mit eget billede af Jesus, hvordan ser jeg selv Jesus for mig?
- Hvorfor er netop dette Jesusbillede blevet vigtig for mig?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 31
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FØR TIMEN

I denne time kommer børnene til at se, hvordan Jesus viser omsorg, hvordan
han lytter til den fortvivlede far og følger med ham for at helbrede og vække
hans datter fra de døde. For os, der er kateketer, er det vigtigt at tænke på den
stemning, vi skaber i forbindelse med katekesen. Det er lettere for børnene at
tage troen til sig, og opleve, at Jesus har omsorg for os, når vi nærmer os ham i
en kærlighedsfuld stemning. Hjælp børnene med at finde tegn på Jesu kærlighed
blandt mennesker i deres nærhed.

Målsætning

- Vi mennesker kan vise omsorg for hinanden på mange forskellige måder.
- Vi kan blive venner med Jesus ved at følge hans eksempel

Medbring

• tidsskrifter og aviser, saks og lim (se Trin 1)
• gruppens lys
• sangark eller sangbog

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

 Tegneserier, der viser, at vi
har omsorgl for hinanden

Jesus vækker Jairus’ datter
– kan eventuelt dramatiseres

Jesus vil være vores ven.

Fadervor med fagter.

Bøn, sang og velsignelse.

Vi fortæller hinanden om
eksempler fra vores eget liv
hvor der vises omsorg.

Klippe og klistre et billede
med nogen, der viser
omsorg.

I Bibelen kan vi læse om
Jesus.

Jesus har omsorg for os.



38

I TIMEN

Byd børnene velkommen og vis din glæde over at møde dem igen.

Leg               ’Kluddermor’ (Den gordiske knude)

Gruppen danner en rundkreds og løfter deres armene op. Børnene lukker
øjnene (respekter de børn, som ikke tør) og skal siden gå stille ind mod midten,
hvor de forsigtigt tager fat i et andet barns hænder (helst ikke af det barn, som
de står lige ved siden af). Så åbner alle øjnene og forsøger sammen at løse
knuden. Det er tilladt at klatre og krybe over og under hinanden, men man
må ikke slippe taget i hinandens hænder. Her gælder det godt samarbejde og
tålmodighed!

Det er en god ide at spørge børnene, om der er nogle lege, de synes særlig godt
om? Lad forskellige børn på skift bestemme, hvilke lege, I skal lege!

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, som I talte om sidst. Glem
ikke de, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag NYE
ORD: Guds løfte: Gud lovede at sende os Jesus, sin Søn. VI TROR: Jesus er
Guds egen Søn. Se i børnenes bøger, spørg, om de har læst ”Hjemme hos os” -
siderne.

VORT LIV
Tegneserier: Vi har omsorg for
Læs tegneserierne og tal ud fra de spørgsmål, der stilles.

Aktivitet: klippe og klistre
Læg aviser og tidsskrifter frem, find billeder af mennesker, som ”viser omsorg”.
Lad børnene klippe og klistre billederne ind i deres bøger. Kan børnene genkende
hvem den søde pige er, der låner sine vanter til en anden? (Mariam)

VOR KATOLSKE TRO

Indled med at fortælle, at mange mennesker kom til Jesus, for at få hjælp.
Spørg, om nogle af børnene kender en historie om, hvordan Jesus hjalp nogen?
Jesus ville gerne hjælpe dem, som havde det svært. En gang skete der noget
sørgeligt, en lille pige døde, og alle mennesker tænkte på, hvad Jesus mon ville
gøre …

Gengiv historien fra kapitlet. Tal ud fra de spørgsmål, der bliver stillet. Du kan
også vise en rigtig Bibel.
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Gentag og træn NYE ORD og VI TROR.
Forklar, at det er godt, hvis børnene kan lære sætningerne udenad.

Dramatisering
Følgende roller indgår: Jesus, Jairus’ datter, pigens mor,
disciplene, nogle mennesker der ser på, hvad der sker. Fordel
roller og bliv enige om, hvordan I skal bevæge jer i rummet.
Læs historien og lad børnene improvisere, hvad de forskellige
personer siger.

VI LEVER VOR TRO

Hyggeaktivitet
Kopier tegningen (bilag side 93), lad børnene farvelægge den
og hjælp Jesus med at finde vej til Jairus’ hus!

Andagt
Tænd lyset og placer det i rundkredsen.

Sangforslag
Gentage nogle af de sange, I har sunget tidligere. Evt. kan I
øve jer på sangen om Sankt Nikolaus (se næste side).

Sammenfat dagens tema: I dag tænker vi på Jairus’ datter. For hende må det
have været fantastisk at slippe for at være syg og få livet tilbage. Hendes forældre
må være blevet lykkelige over, at Jesus gav deres datter livet tilbage. Jesus har
omsorg for os, også i dag.
Jesus vil være vores ven. Når vi viser omsorg for andre, bliver vi samtidig venner
med Jesus. Giv lyset til et af børnene og bed det fortælle om noget, det kunne
gøre, for at blive en af Jesu venner. Lad alle som ønsker det holde lyset og sige
noget.

Fadervor
Forklar, at der findes mennesker overalt i verden, som vil være Jesu venner. Sig,
at de plejer at bede den bøn, som Jesus selv lærte os: Fadervor. Øv bønnen, syng
den gerne (Eventuelt som I plejer at synge den under messen.) For børn kan det
være lettere at huske bønnen, hvis I laver fagter. Find på jeres egne fagter eller
følg eksemplet i bogen.

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene om ”Hjemme hos os” –siden. Vis den gerne til forældrene, når de henter børnene.
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På ”Hjemme hos os” siderne findes historien om Sankt Nikolaus. Måske vil I
også tale om Nikolaus i undervisningen. Her er en sang, der passer godt til:

Nu fejrer vi Sankt Nikolaus,
en god, barmhjertig mand.
Fra hus til hus han ofte gik
for han var alles ven.

En ensom mor fik ord til trøst,
et sultent barn fik brød.
Han gjorde hvad han kunne for
at hjælpe folk i nød.

Så fejrer vi Sankt Nikolaus.
Det gør vi jo hvert år.
Han kommer til os med sin sæk
og meget godt, vi får!

Tekst bearbejdelse efter Franz Kett
Melodi: Emil fra Lønneberg

KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne egne noter!)

    -    Når en gruppe forsøger at vikle sig ud af den ”gordiske
knude”, plejer man at kunne se noget om, hvordan en gruppe
fungerer. Hvordan fungerede det i min gruppe?
- Hvad har børnene fået ud af dagens tema i forhold til deres
eget liv: at vise omsorg.
- Hvordan opfattede de historien om, hvordan Jesus vækker
Jairus’ datter fra de døde?
- Hvilke børn har let ved at forstå min undervisning, hvilke har
svært ved det?

- Er der noget, jeg kan gøre for at nå dem, der ikke er så
modtagelige?

- Kunne det tænkes, at Gud vil sige mig noget gennem nogle af børnene i dag?
- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser har altid noget at

sige mig…
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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6 JESUS STILLER STORMEN
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (548)

BAGGRUND

VORT LIV
Vand er en forudsætning for alt liv, men vandet kan også være til fare for os.
Oversvømmelser og folk, der drukner tilhører i ligeså høj grad vores verden
som Bibelens.  I Bibelen er havets dyb og de stormfulde bølger også et billede
på, hvor lille mennesket er og, hvor sårbart det er over for naturens kræfter.
Mens de sidder i en båd, som driver langt fra land og kæmper mod bølgerne i
modvind, bliver disciplene bange. Da kommer Jesus til dem med ordene:
”Vær frimodige, det er mig. Frygt ikke” (Matt 14, 27).

- Hvilke associationer har jeg til vandet, til naturens kræfter?
- Har jeg også oplevet øjeblikke, hvor jeg ’drev langt fra land’ og kæmpede i
modvind?
- Taler Jesu ord til disciplene også til mig?
- Hvad ville jeg svare?

VOR KATOLSKE TRO

Kirken siger: ”Han [Jesus Kristus] er virkelig blevet menneske og samtidig virkelig
forblevet Gud” (KKK 464).

Jesus gør undere. I Bibelen omtales de som ’kraftgerninger’ eller ’tegn’.
Kraftgerningerne viser, at Guds rige brød ind i verden på en stærk måde med
Jesus.   Når han stilner stormen, sker det med Guds egen skaberkraft. Underet
bliver et tegn på, at Guds almagt er større, end alt det, der gør os bange, større
end det bundløse dyb, som vi er bange for at synke ned i. Underet forandrer
vores liv. Det gør, at vi kan se på tilværelsen med helt nye øjne. Nu er det ikke
længere mennesket, som er målet for alting, men Kristus  iblandt os. Når vi
føler fortvivlelse eller utilstrækkelighed, og når vi rammes af syndens følger,
ved vi, at ondskaben ikke får det sidste ord i livets drama. Vi ved, at når alt
kommer til alt holder Gud os gemt i sin hånd på den sidste dag. Ved at blive
menneske har Gud i sin uendelige kærlighed vendt sig mod os – for at skænke
os evig frelse. Vi er kaldet til at gøre vores liv til et svar på denne kærlighed.

VI LEVER VOR TRO

- Hvordan forandres mit liv af Jesus Kristus?
- Hvordan påvirkes mine valg, min livsstil, mit forhold til andre?
- Hvordan kan jeg gøre min tro på Kristus levende for børn?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 39



42

 FØR TIMEN

Denne time indledes med, at børnene (efter sjove lege) skal tænke over deres
erfaringer med angst. Lad dem gerne fortælle om oplevelser, de kan huske.
(Her er det vigtigt, ikke at presse børnene til at ’bekende’ noget, som skulle få
nogen til at føle sig utilpas). Pointen er, at alle mennesker ind imellem kender til
angst og uro. I Trin 2 præsenteres Jesus og historien om, hvordan han stilner
stormen. Jesus viser os, at intet ondt, ingen uro, ikke engang det allerværste, der
findes er større og mægtigere end Gud (Trin 3).

Målsætning
- At hjælpe børnene til at se Jesus som både Gud og menneske
- At lade dem forstå, at intet ondt kan skille os fra Guds frelsende kærlighed.

Medbring
- papir som klippes i tallerken-format,

gerne forskellige farver
- blå dug (se under Trin 2), bjælde (se

under Trin 3)
- krucifiks eller billede af Jesus
- gruppens lys
-   CD-afspiller, afslappende/beroligende

musik

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Eksempler fra vores liv:
alle er bange ind
imellem

Jesus stiller stormen

Jesus vil også frelse os

Jesus Kristus er både Gud
og menneske

Hyggeopgave:
Vi farvelægger, så der står JESUS

Bøn, sang og velsignelse
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og vis din glæde over, at I ses igen.

Leg    Farfars bukser!
Alle sætter sig i en kreds om kateketen, som står i midten. Denne går frem til et
af børnene, ser det dybt ind i øjnene og spørger for eksempel:

- Hvad havde du på hovedet, da du tog i skole i morges? (Brug fantasien:
hvad fik du til middag i går? Hvad giver du din mor i julegave? Hvad har I
hængt på juletræet?) Svaret på alle spørgsmål, som stilles i denne leg, er
FARFARS BUKSER, og man må ikke grine, når man svarer! Kan man slet ikke
lade være med at grine, er man ude af legen i denne omgang. Kateketen eller
nogle af børnene fortsætter med en anden i gruppen og stiller et andet spørgsmål
til ham eller hende. Den, som kan holde sig fra at grine længst og er tilbage
sidst, spørger de andre i næste omgang. Det er tilladt at lave grimasser og
lignende for at få den, som skal svare til at grine.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af dét, som I diskuterede sidste gang.
Glem ikke de børn, der ikke var med sidst. Lyt til børnenes forslag og gentag
NYE ORD: I Bibelen læser vi om Jesus og VI TROR: Jesus tager sig af os. Se
efter i børnenes bøger om de har lavet deres opgaver. Har de læst om Nikolaus?
Om Avarizzos stenhjerte? (Sammenlign med ridder Kato i Mio min Mio af
Astrid Lindgren, han har også et stenhjerte…)

VORT LIV
Samtale: alle er ind imellem bange.
Lad børnene tage deres bøger og læse tegneserierne på side 39. Kan børnene
genkende børnene på billederne? (Første tegneserie; Julia. Anden tegneserie:
Peter. Tredje tegneserie: Anna). Måske kunne du selv fortælle en historie fra da
du som barn var bange. Spørg børnene om de selv er bange en gang imellem,
om der er ting, som skræmmer dem. (Pres dem ikke). Det ville også være godt
at fortælle om andre, der har været bange. Måske har de set en væmmelig
film? Skriv ned, hvad de siger på runde lapper papir, ved hjælp af et eller to
sammenfattende ord. Du kan også tegne noget symbolsk på lappen. Saml
lapperne sammen. Afrund med at forklare, at alle føler sig bange ind imellem,
selv om de ser store og stærke ud.

VOR KATOLSKE TRO

Vi hører om Jesus
Læs teksten højt for børnene. (side 40)
- Hvad sagde Jesus om Gud?
- Hvad gjorde Jesus for mennesker, som havde brug for ham?
- Hvad sagde Jesus om sig selv?
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Fra Bibelen: Jesus stiller stormen.

Vi ser på billedet.
Inviter børnene til at se på billedet.(side 41) Hvad ser de? Har de selv engang
oplevet en storm? Hvordan føles det, når det tordner og buldrer og lyner udenfor?
Sig, at de skal høre en historie fra Bibelen, som handler om, hvad Jesus gjorde
engang, da han sad i en båd med sine venner og det begyndte at storme. Det
ville være fint, hvis du lægger en blå dug ud imellem jer. Lad alle holde fast i
dugen og ryst den, så det minder om en storm på havet.

Fortæl
Læs langsomt Bibelhistorien eller gengiv den frit. Lad børnene puste for at
efterligne stormen. Når du kommer til det sted, der omhandler disciplenes
ængstelse, kan du spørge børnene, hvordan man ser ud, når man er bange. Tal
ud fra de spørgsmål, der stilles. Hvordan kunne Jesus stille stormen? Jesus er
både Gud og menneske, se NYE ORD.

NYE ORD og VI TROR.
Læs sætningerne, lad børnene gentage dem og øve sig på dem.

VI LEVER VOR TRO

Aktivitet
Lad børnene farvelægge tegningen på side 42. Når alt er fyldt ud rigtigt, skal
der stå JESUS.

Andagt
Jesus stiller vores uro.
Tag lapperne, som du har skrevet børnenes
forskellige erfaringer ned på. Del dem ud til
børnene (de behøver ikke nødvendigvis
have deres egen). Læg et krucifiks eller et
billede af Jesus midt på den blå dug (havet,
som er blevet stille). Tænd gruppens lys, stil
det ved siden af ”Jesus”.

Vend dig til børnene:
Jesus sagde: ”Når to eller tre er samlet i mit navn, er jeg midt iblandt jer.” Nu hvor
vi har tændt lyset, kan vi være stille en stund og tænke på, at Jesus er med os.

Gengiv teksten ”Jesus vil også redde os” på s. 42. Tal med børnene om deres
tanker om at blive ”reddet” af Jesus. Giv et eksempel: Måske får vi hjælp af
Jesus gennem vores medmennesker? Vi kan bede Jesus bære vores angst sammen
med os.

Lad børnene lægge deres lapper med ordene/symbolerne for angst/frygt i midten
af dugen, hen til ”Jesus” og sig: Ligesom disciplene i båden blev bange, da det
blæste op til storm, har vi også været bange. Tak, Jesus, fordi du aldrig forlader
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os, fordi vi ved, at vi altid kan stole på, at du elsker os.

Giv lyset til et barn, som holder det tæt på barnet, der sidder ved siden af og på
den måde spreder lys og varme. Børnene kan eventuelt lukke øjnene. Forklar:
Jesus oplyser vores liv og giver os varme.  Lad barnet give lyset til barnet ved
siden af. Dette barn giver derefter lyset videre. Samtidig kan alle lytte til
beroligende musik eller en Taizé sang som kan gentages og nynnes om og om
igen. Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene om ”Hjemme hos os”- sider.

Taizésang:  Nada te turbe (Vær ikke bange)

Melodien kan høres på: www.taize.fr/en_article483.html?lang=da
Her er en mulig dansk oversættelse:

Vær ikke bange
Frygt ikke mere
Jesus er hos dig
Han vil dig bære

Vær ikke bange
Frygt ikke mere
Jesus er der altid

KATEKETENS EVALUERING
(lav gerne dine egne noter!)

- Hvordan reagerede børnene på billederne i kapitlet?
- Hvordan oplevede børnene at få lov til at fortælle om
situationer, hvor de har været bange?
- Hvordan reagerede de på historien om Jesus, der stilner

stormen?
- Kunne de forstå troen på, at Jesus er til også for os i dag?

- Hvordan fungerede fællesskabet i gruppen?
-    Kender alle hinandens navne, begynder børnene at føle sig trygge i

gruppen?
- Hvilke forældre har jeg endnu ikke fået en god kontakt med?
- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser har altid noget at

sige mig…
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?



46

7 JULENS STØRSTE GAVE
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (525)

BAGGRUND

VORT LIV
Hvor meget holder du af mig, mor? er en børnebog som handler om Inuit pigen
som spørger sin mor: ”Hvor meget?” Moderens svar er vidunderligt: ”Mere
end ravnen, når den vogter sin skat; mere end hunden, når den logrer med
halen; og mere end hvalen, når den skyder fra sit blæsehul. Og siden: ”Hvor
længe?” Moderen svarer ligeså poetisk, ”Til vores umiak (båd) begynder at flyve;
til stjernerne på himlen bliver til fisk, og lunden [arktisk fugl] stiller sig op og
klager mod månen”. Men pigen er ikke tilfreds med dette. Hun maler scener,
den ene værre end den anden, lige fra ulykker, hun kunne forestille sig (”jeg
taber vores værdifulde æg”) til værre narrestreger (”…hvis jeg slukkede vores
ild?”) til virkelig farlige situationer (”men hvis jeg blev forvandlet til et
monster?”). Og hver gang svarede moderen: ”Men jeg ville altid holde af dig,
du er jo netop min allerkæreste lille ven”.

Moderens svar kan sammenlignes med Bibelens tekster. Vi vil vide, hvor længe
vi kan gå i ’synd’, inden Gud Faderen giver op og holder op med at elske os.
Men uanset om vi er et eller halvtreds år gammel, bliver svaret det samme: ”Jeg
vil altid elske dig, du kan ikke gøre noget, som får mig til at holde op med at
elske dig, for ”hverken … noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre” (Rom 8, 38-39). (Sr
Carol Burk, Kateket-Nytt 3/2001).

Man kunne også bruge den ligeledes meget poetiske og smukt illustreret bog,
”Gæt hvor højt jeg elsker dig” af Sam McBratney, Apostrof 1998, hvor en lille
kanin spørger sin mor eller far lignende spørgsmål.

- Har du selv længtes efter, at Gud skulle bekræfte, at han elsker dig? Hvornår?
- Har der været øjeblikke i dit liv, hvor du har været sikker på at være elsket
af Gud?

VOR KATOLSKE TRO

Gud vil bekræfte sin kærlighed til os. Jesus Kristus er det største tegn på Guds
kærlighed. I Jesus Kristus giver Gud sig selv til os, en gave, som giver os kærlighed
og det evige liv.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).

Jesu fødsel er ikke kun en historisk hændelse. Jesus vil også fødes i os. Den hellige
Frans siger:

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 45
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”Når vi opfyldes af Guds kærlighed og en ren samvittighed, bærer vi, ligesom
Jesu mor, Jesus i os. Og han fødes på ny, når vi handler sådan, at hans lys spredes
til andre”.

Guds kærlighed til os kender ingen grænser: ”Alle gode og fuldkomne gaver
kommer ned fra oven, fra lysenes fader” (Jak 1,17). Jesus gav alt til andre: han
delte ud af mad og drikke, fortalte historier og lignelser, drog omsorg for sine
medmennesker; øste ud af sin tålmodighed og tid, af sin kraft til at helbrede og
gøre undere, af sin bøn, visdom og sandhed, af sit forhold til Faderen og, til
sidst, af sit liv.

VI LEVER VOR TRO

- Gud vil fødes i vores liv. Hvilke små og store tegn kan jeg finde på dette i
min egen tilværelse?
- Findes der tegn på Guds kærlighed, som jeg overser?
- Hvordan kan vi hjælpe børnene til at se Guds største gave, Jesus, midt i alle
julegaverne?
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FØR TIMEN

I Trin 1 hører børnene en historie, som hjælper dem til at forstå, at en gaves
værdi ikke er afhængig af, hvor ’fin’ den er eller af, hvad den koster, men af den
kærlighed, hvormed den gives. Trin 2 er helliget julehygge, og børnene bygger
deres egne julekrybber af ler. Når krybberne er færdige, genfortælles
juleevangeliet (Trin 3).

Målsætning

- En gave er at give noget af sig selv
- Juleevangeliet
- Vi byder Jesus velkommen med gode gerninger

Medbring

- ler (nok til hvert barn) – se under aktiviteten ”Vores
katolske tro”.

- Se alternativer under Trin 3: Gør evt. en mælkekarton
klar, så den ser ud som en krybbe. Man kan klippe

papirstrimler af gult papir og bruge det som hø.

- Gruppens lys

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Eksempler fra vort liv:
betydningen af gaver

Jesus bliver født i
Betlehem

Aktivitet:
vi tegner en stjerne

Bøn, sang og velsignelse

Krybbe i modellervoks

Jesus er Guds gave til os
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og giv udtryk for din glæde over at du ser dem igen.

Leg    Simon siger (Alle generalens mænd)
Vælg en leder, som giver kommandoer til de øvrige børn ved for eksempel at
sige, ”Simon siger: Gå rundt i en ring”. Alle børn skal så gå rundt i en ring. Siger
lederen ”Simon siger: Lig ned”, skal alle lægge sig ned. Hvis lederen siger ”Stå
op” men ikke siger frasen ”Simon siger”, må derimod ingen af børnene stå op –
hvis man gør det, er man ude af legen. Man varierer hele tiden kommandoen:
Løft venstre arm! Simon siger: Luk øjnene! Simon siger: Gå på knæ! Lad som
om I er en frø… (Tænk på, at alle børn skal kunne føle, at de kan være med).

Repetition: Hvad lærte vi sidst?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af dét, I talte om sidst. Glem ikke
dem, der ikke var med sidst. Lyt til børnenes forslag og gentag NYE ORD: Jesus
Kristus er både Gud og menneske, og VI TROR: Jesus stilner stormen. Spørg om
de har kigget på ”Hjemme hos os” siden; kontroller evt. opgaverne.

VORT LIV
Samtale: Fint med gaver?
Bed børnene løfte hænderne i vejret, hvis de kan lide at få gaver. Bed dem siden
klappe i hænderne, hvis de kan lide at give gaver. Hvad er sjovest?

Læs tegneserien om David og spørg, hvordan stenen kunne være faderens bedste
gave. Pointere, at små gaver, som ikke koster noget, kan betyde mere, end dem,
vi køber for mange penge. Det vigtige er, at en gave kommer fra hjertet.

Guds gaver i en skattekiste
Tegn en stor skattekiste på tavlen (det er også en god idé at bruge noget andet
som skattekiste, for eksempel en dug, der lægges i midten af gruppen) og forklar
børnene, at vi lader som om dette er Guds egen skattekiste med gaver, som han
giver os. Spørg, hvilke gaver Gud giver os. Skriv børnenes svar op i skattekisten
på tavlen eller på små lapper papir, som du lægger på dugen. Mind børnene om
nogle af Guds største gaver: livet, vores familie, den kærlighed, vi får af hinanden…
Hvad giver Gud os, når det er jul?

Skriv JESUS med store bogstaver i skattekisten. Mind børnene om, at Jesus er
Guds Søn, som han har givet os som sin største gave. Gud ønskede, at Jesus
skulle komme til os, for at vise, at han har omsorg for os. Tal sammen om dette.
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VOR KATOLSKE TRO

Fortæl børnene om Jesu fødsel ud fra teksten i børnenes bog (side 46).

Aktivitet: Vi laver vores egne krybbefigurer.
Bed børnene lukke øjnene og holde hænderne frem. Læg et
stykke modellervoks i hver hånd. Når alle har fået hver sit
stykke, må de åbne øjnene. Forklar, at I sammen skal bygge
en julekrybbe. Spørg børnene, om de ved, hvem der var
med i stalden, da Jesus blev født. Hjælp hinanden med at

huske alle, der var med. Antallet af børn i gruppen afgør, hvor mange
krybbefigurer, I laver. Det er ikke usædvanligt, at børnene kan lide at lave
dyrefigurer. Tænk på, at det er lettere at lave små figurer end store.

Tips: For at få menneskefigurer til at stå ordentligt, kan man forme kroppen
som en kegle. Det gør det lettere at sætte hoved og
arme fast.
Arranger figurerne, så de danner en krybbe. Brug
eventuelt en dug, til at danne baggrund (hvis I ikke
har en færdig stald). Man kan også bruge grankviste,
sten eller kogler. Når I har stillet alting på plads, kan I tænde et lys inde i krybben
og illustrere det, der sker ved hjælp af krybbespillet i bogen (side 46).

Alternativ: krybbespil
Lav nogle enkle dragter af nogle stykker stof, og lad børnene opføre krybbespillet
ved at bruge teksten i børnenes bog

VI LEVER VOR TRO

Tal med børnene om spørgsmålene. Lad alle kom til orde.

Aktivitet:
Lad børnene lave aktiviteten i bogen på side 47. Hvis man følger tallene rigtigt,
danner det en stjerne. Lad børnene farvelægge den.

Mulig aktivitet:
En krybbe fuld af gode gerninger.
Lav en enkel krybbe (man kan for eksempel starte med en mælkekarton). Klip
strimler af gult papir og forklar for børnene, at hver strimmel forestiller et af de
halmstrå, som Jesus skal ligge på, når han kommer til os Juleaften. Ved at gøre en
god gerning kan vi lettere tage imod Jesus i vores hjerter. Spørg børnene, hvordan
de vil forberede Jesu komme: ved at passe en søskende: ved at skrive et julekort til
én, der er ensom … Skriv hvert barns forslag på en gul papirstrimmel og giv
strimlen til barnet. Tænd et lys, placer krybben i jeres midte og lad hvert barn lægge
sin strimmel i krybben.
Hver gang et barn lægger sin strimmel i krybben, beder I sammen: Jesus kom til os.
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Herre vis mig dit ansigt i hvert menneske,
blandt de børn jeg underviser

og hos andre.
For jeg ved, at i dit Rige

er vi alle én stor forenet familie
for du blev en af os.

”
”

Andagt

Syng en julesalme sammen og afslut med at velsigne
børnene.

Vis ”Hjemme hos os”- siden for forældrene og børnene og sig, at det ville være godt, hvis de får tid til at lave
repetitionsøvelsen (side 48) i juleferien.

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

 - Hvilke tanker havde børnene om julen? Var de i stand til at se en
dybere dimension i julefesten?

- Kunne det tænkes, at Gud ville sige mig noget gennem nogle af
børnene i dag?
- Har du spurgt børnene om, hvad de synes særligt om i jeres

timer?
- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser

har altid noget at sige mig…
- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

-       Nu har vi tilbragt et helt semester sammen. Hvordan føles denne første tid, vi har
haft sammen? Hvad vil I gå videre med næste år; hvad vil I forandre?
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      8 JESUS, DU GIVER OS GUDS TILGIVELSE
Temaet i dette kapitel behandles i

 Den katolske Kirkes Katekismus (1700)

BAGGRUND

VORT LIV
Den første søndag i fasten år 2000 fejrede Pave Johannes Paul II en unik
bodsliturgi i Peterskirken. Over for en milliard tv-seere bad paven om tilgivelse
for alt det onde, kristne har været skyldige i igennem historien. Han nævnte
mission, der var karakteriseret ved intolerance, han nævnte opsplitningen af
kirken og de lidelser, det jødiske folk har været udsat for. Han tog
undertrykkelsen og diskriminationen af fremmede, kvinder og oprindelige folk
op. Paven har også ved flere andre lejligheder udtrykt sin sorg og bedt om
tilgivelse, særligt i forbindelse med sine rejser, hvor han har påpeget synder,
som er begået på de steder, han har besøgt.

- Hvilke tanker vækker Pave Johannes Pauls handling?
- I hvilke situationer har tilgivelse været vigtig i dit eget liv?
- Hvornår har du selv haft svært ved at bede om tilgivelse?
- Hvornår har du selv haft svært ved at tilgive nogen?
- Er der beretninger om tilgivelse i Bibelen, som er særlige betydningsfulde
for dig?

VOR KATOLSKE TRO

I hvert menneske findes der både godt og ondt. På korset siger Jesus: ”Fader,
tilgiv dem”. Guds tilgivelse – og vores tilgivelse – går som en rød tråd gennem
hele Bibelen. Tilgivelse indebærer en ny åbning, når vi selv er gået i ’baglås’.
Tilgivelse er det første skridt på vejen til at gøre os fri for bitterhed. Tilgivelse
skænker nyt liv, nyt håb og ny kraft. ”At sige undskyld” er ikke en teknisk
foranstaltning (sådan ser vi det ind imellem som børn), som genopretter alt
automatisk men en bøn, idet vi udleverer os selv til en andens velvilje og
barmhjertighed. At udlevere sig selv på den måde kræver mod. At bede om
tilgivelse er at tage ansvar for sine handlinger, at turde bryde med dårlige
mønstre. Synd forplumrer, gør ting komplicerede, den lukker os mere og mere
om os selv. Ofte leder en løgn til den næste, vore handlingers råderum snævres
ind (se i den forbindelse historien på ”Hjemme hos os” - siden). Tilgivelse er det
modsatte; tilgivelse giver os større frihed. Når vi tilgiver, åbnes døren mod
fremtiden.

Hvorfor bede Gud om tilgivelse? Gud er den tilgivende kærlighed, vi må atter
vende os til ham. Lignelsen om den fortabte søn viser, at Gud ikke ’bare’ står og
venter på os. Faderen løber jo til og med sønnen i møde for at omfavne ham.

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 49
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Guds vilje er, at vi skal give den tilgivelse, vi får, videre til dem, som har gjort os
ondt. I Fadervor, beder vi ”… forlad os vor skyld, som og vi forlader vore
skyldnere”.

VI LEVER VOR TRO

Den bedste måde at bekæmpe synden på er at åbne sig mere og mere for
kærligheden. Dette er evangeliets positive og dynamiske budskab. Gud giver
os hele tiden nye muligheder for at gøre det gode. Skriftemålet bereder vejen for
dette.

- Hvorfor tror du, at flere og flere katolikker afstår fra at gå til skrifte i dag?
- Hvilken rolle spiller skriftemålet (forsoningens sakramente) i dit eget liv?
-     Hvordan ville du svare, hvis børnene spurgte dig?
- Hvordan kan vi forbedre undervisningen i forbindelse med bodens og
forsoningens sakramente?

Bogtips:
”Forberedelse til skriftemål for børn” (2002), Pastoral-Centret
”Skriftemålet: en vej til åndelig vækst” (2005), Wilfrid Stinissen og David Vincent Nielsen,
Katolsk Forlag (til din egen orientering)
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Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

FØR TIMEN

 Børn forstår tidligt, at der er noget som er ’rigtigt’ og noget, der er ’forkert’. Men det er
vigtigt sammen at reflektere over, hvad det er, der gør en handling god eller dårlig. Hvis vi vil
gøre nogen fortræd – da er en handling en synd. Ofte har et barn svært ved at forstå, hvorfor
vi beder Gud om tilgivelse. Men ved vores synd har vi svigtet den kærlighed, hvormed Gud
har skabt og opretholder os. Undgå at give børnene skyldfølelser (hermed menes der ikke, at
man skal ignorere en ægte skyldfølelse). Lad dem i stedet blive forundret og imponeret over,
hvor meget godt, de kan gøre! Stræb efter at vække et ønske hos dem om at starte på en frisk,
når de har gjort noget forkert. Vi kan være trygge: selv om vi har syndet, så elsker Gud os
stadigvæk. Det har Jesus vist. Han kom, for at hjælpe os med vore mangler. Det gør
forsoningens (bodens) sakramente til en stor gave. (Forsoningens (bodens) sakramente bliver
mere udførligt behandlet næste år, hvor børnene forberedes til deres første skriftemål).

At tale om synd med børn
Synd, anger, at bede Gud om tilgivelse … for mange børn kan disse være helt nye ord og
måder at tænke på. Skal man virkelig tale med syvårige om synd? Man kan ikke vente, at
syvårige skal forstå det fulde indhold af dette begreb, men det er godt ikke at vente for længe
med at introducere det. Dermed understøttes den proces, igennem hvilken barnet langsomt
får en øget forståelse af synd og forsoning. Hav tålmodighed, giv børnene den tid, de har
brug for.

Psykologien siger, at børn er spontane og intuitive: måske slår de en klassekammerat i ren
desperation i en trængt situation. Var det en synd? Pas på med at dømme; husk, at Gud er
forstående og fuld af kærlighed. Det vigtigste er, at børnene tør være tillidsfulde. Vi kan altid
vende tilbage til vores Gud.

Målsætning:

Børnene lærer at
-     de kan vælge mellem at gøre
godt eller at gøre ondt
-  tilgivelse betyder at blive
venner  igen
-    Gudtilgiver altid når vi angrer
det forkerte vi har gjort
-  forsoningens sakramente
(skriftemål) formidler Guds
tilgivelse

Medbring
• gruppens lys
• sangark

Eksempel fra vort liv:
vi gør noget forkert ind
mellem. Vi taler om at
tage fejl og om egen
vilje.

Samtale: vi kan bede om
tilgivelse.

Aktivitet:
Labyrinten

Vi tager hinanden ved hånden og
siger hinandens navn

Bøn, sang og velsignelse.

Vi leger som om vi er i
konfliktsituationer.

Vi lytter: den fortabte søn.

Syndsbekendelsen og skriftemålet
nævnes.

Synd: når vi vælger at gøre
noget som er ondt

Gud vil altid tilgive os
når vi angrer
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og udtryk din glæde over, at du møder dem igen.

Leg    20 spørgsmål til professoren
Et barn går udenfor. De andre bliver enige om at tænke på en person i rummet.
Når den, der var udenfor, kommer ind, skal han/hun ved hjælp af tyve spørgsmål
finde frem til, hvem man tænker på. For eksempel: har personen noget blåt på?
Har personen langt hår? Der må kun svarer med ’ja’, ’nej’ eller ’Det ved jeg
ikke’.

Repetition: hvad lærte vi sidst?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, I talte om sidste gang. Vend
dig særligt mod dem, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og
gentag NYE ORD: Jesus blev født i Betlehem og VI TROR: Jesus er Guds gave
til os. Se efter i børnenes bøger og se, om de har forstået opgaverne.

VORT LIV

Tegneserier: imellem går det galt.
Se sammen på tegneserierne og læs dem op for børnene.

Samtale
- Hvad ser I?
- Hvorfor holder Anna ikke sit løfte?
- Hvordan reagerer faderen?
- Hvordan føles det for ham?

Egne erfaringer
Har børnene selv oplevet lignende situationer? Lad alle komme til orde og fortælle
om deres egne erfaringer med synd og forsoning. Pres ikke de børn, som er
generte!

Alternative muligheder: dramatiseringer
Lad børnene udspille situationer, hvor de har oplevet
konflikter og tilgivelse. Hvis det er nødvendigt, kan du
give dem følgende eksempel:

Viktoria vil lege med Isabelle, men Isabelle siger, at hun
skal besøge sin mormor. Lidt efter ser Viktoria, at Isabelle
leger med en anden pige. Hvordan slutter dette?
Lad børnene improviserer fortsættelsen.

Samtale: fejltagelse eller synd?
Spørgsmål: Hvad ville børnene gøre hvis
- deres etårige lillesøster river en tegning, de har lavet, i stykker?
- nogen snubler og kommer til at puffe til dem, når de står i kø?
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Diskuter det vigtige i at skelne imellem handlinger, som sker, uden at det var
meningen og handlinger, vi virkelig gør med vilje. Kan de give et eksempel på
begge slags handlinger? En fejltagelse kan aldrig være en synd. Kun virkelig at
ville gøre noget ondt, er at synde.

- Din klassekammerat stjal din blyant. Senere angrer han og beder om
tilgivelse. Hvad gør du?

At tilgive: at starte på en frisk, at blive endnu bedre venner.
Opmuntre børnene til at afslutte følgende sætninger:
- Ind  imellem er det svært at bede om tilgivelse, fordi …
- Ind  imellem er det svært selv at tilgive, fordi …

Tal om, at Gud altid giver os nye muligheder for at gøre det godt igen igennem
tilgivelsen.

VOR KATOLSKE TRO

Samtale: Gud tilgiver os
Med udgangspunkt i børnenes konkrete eksempler under Trin 1 kan du nu gå
dybere ind i den kristne forståelse af tilgivelse ud fra afsnittet Ind imellem går
det galt og Gud vil altid tilgive os (side 50).

Understreg betydningen af, at vi er frie til at vælge; betydningen af anger.
(Spørgsmål: Hvad betyder det at angre? – Hvis vi ikke angrer, har vi ikke forstået,
at vi har gjort noget forkert).

Forklare at du har noget vigtigt at fortælle alle og skriv følgende på tavlen:

GUD VIL ALTID TILGIVE OS, NÅR VI ANGRER

Læs ordene højt og bed nogle af børnene komme og strege det under. Læs det,
der står i teksten ”Gud vil altid tilgive os”. (side 50)

Hvorfor skal vi bede Gud om tilgivelse, når vi har gjort noget dumt mod en
anden? (Gud giver os livet, for at vi skal være fulde af kærlighed over for hinanden.
Når vi siger undskyld til Gud, giver han os ny styrke til at gøre godt).

Bibelfortælling
Bed børnene om at danne en rundkreds sammen med dig og forklar, at de skal
høre en historie fra Bibelen. Denne historie har Jesus selv fortalt sine venner.
Læs/genfortæl historien om den fortabte søn.

- Hvad besluttede den unge mand sig for at gøre?
- Hvad gjorde den unge mand med sine penge?
- Hvordan reagerede hans far? Blev han vred på ham?
- Hvordan sagde sønnen ”undskyld”? (Tal sammen, om der findes forskellige
måder at sige undskyld på?)
- Hvordan tror I, det føles for den unge mand?
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Forsoningens (bodens) sakramente og syndsbekendelsen

Spørg, hvad børnene ved om forsoningens sakramente, skriftemålet. Fortæl noget
om, hvordan man gør, når man går til skrifte. Næste år får børnene mere at vide
om dette sakramente, når de selv får mulighed for at tage imod det! Gennemgå
messens syndsbekendelse med børnene. (side 51)

NYE ORD og VI TROR: Øv sætningerne med børnene.

VI LEVER VOR TRO

Aktivitet
Lad børnene lede sig frem gennem labyrinten. (side 52) Hvis I ikke har så meget
tid, kan de lave opgaverne hjemme i stedet.

Andagt
Tænd gruppens lys i jeres midte.

Når vi har gjort noget dumt, kan det føles tungt og mørkt inden i os. Lyset
minder os om det lys, den varme og kærlighed, Jesus giver os, eftersom han
altid elsker os – hvad end vi har gjort.

Tag forsigtigt hånden på barnet til højre for
dig og sig: ”Jesus, du elsker … (barnets
navn).” Hold fast i hånden og lad barnet
tage den næste i hånden. Sig alle sammen:
”Jesus, du elsker … (næste barns navn)”

Jesus, vi beder dig, hjælp os at bede hinanden om tilgivelse hvis vi har gjort
noget dumt.
Gud giv os altid nye muligheder for at gøre det gode.
Jesus, du lærte os en bøn, som handler om tilgivelse.

Bed Fadervor med fagter (se forslag i kapitel 5).

Syng eventuelt en sang.

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene om  ”Hjemme hos  os” – siderne,  vis dem gerne for forældrerne.
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KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

-   På hvilke måder fortalte børnene om deres erfaringer i forbindelse
med konflikt og forsoning?

-  Hvad syntes de at have svært ved at forstå?
-   Hvad bør jeg tage op igen næste
gang?
-   Hvordan reagerede børnene på

historien om den fortabte søn?
-   Hvordan fungerer fællesskabet i

gruppen? Måske har nogle af os brug for at
bede hinanden om tilgivelse?

- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser
har altid noget at sige mig

- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

(Helligånden giver os styrken til at bede om tilgivelse …)

”

”

Kære Fader,
hjælp os til af hele vort hjerte at

byde alle de unge, der er i vort liv,
 velkommen,

hvad de end måtte have gjort.
Giv os et tilgivende hjerte, lyttende ører

og en villighed til at dele deres bekymringer.
Gør os opmærksomme på vores egne svagheder

og bevar os fra hovmod.
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  9 JESUS, VI BEDER MED DIG UNDER FASTEN
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (538, 2043, 1434, 1438)

             BAGGRUND

VORT LIV
”Jeg kender en universitetsprofessor, som tilbringer en halv time før forelæsningen med at
koncentrere sig om sit centrum. Han sidder bare stille, han ser ikke på sine noter, men
forbereder sig på at tage imod øjeblikkets gave. Jeg har ikke selv en sådan åndelig modenhed.
Jeg er glad, hvis jeg bare når frem til forelæsningen i tide. Men forhåbentligt kan hver lærer og
forælder finde et par rolige øjeblikke i løbet af dagen, hvor de kan gå ind i deres centrum og
blive kontemplative”.

                                                 Fra Inför resan gennom livet af Thomas H. Groome

- Hvornår har du oplevet øjeblikke af virkelig indre samling og kontemplation?
- Kunne denne fastetid give anledning til et fornyet åndeligt liv for dig?

VOR KATOLSKE TRO

Fasten kan beskrives som en 40 dage lang rejse, som vi foretager os, for at uddybe
vores forståelse af den kristne tros største mysterium: Jesu død og opstandelse.
Jesus er selv vores forbillede; han fastede i 40 dage i ørkenen, hvor djævelen ville
have ham til at vende sig fra Guds kald. For os er fasten en forberedelsestid,
således at vi på en endnu mere inderlig måde skal kunne deltage i påske måltidet.
Fasten begynder med Askeonsdag. Under messen på den dag, tegner præsten
et kors med aske på vores pande og siger, ”Omvend jer og tro på evangeliet!” (jvf
Mark 1,15) eller ”Jord er du, og til jord skal du blive” (jvf 1 Mos 3,19). Asken
minder os om livets forgængelighed.

Alt det ydre i vores liv tilslører det aller væsentligste: Jesu tilgivende kærlighed
og hans lidelse, som vej til opstandelse for alle. Under fasten kan vi følge Jesus et
stykke på hans korsvej for derigennem bedre at forstå, hvem han er. Fasten skal
præges af besindelse, af bøn, af bod og af villighed til at sætte andres interesser
før vore egne. Det er et paradoks, vi kan opleve i såvel livets små som store
hændelsesforløb: når vi ofrer noget for andre, finder vi vores egen sande identitet;
vi er det, vi giver.  Jo mere, vi giver væk af os selv, jo mere vokser vi i Kristus,
”For den, der vil frelse sit liv skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af
mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele
verden, og bøde med sit liv?” (Mark 8, 34-36).

VI LEVER VOR TRO

- Jesus havde brug for at være alene ind imellem. Da gik han op på et bjerg
eller et afsidesliggende sted. Hvornår har jeg selv brug for tid til stilhed og
eftertanke?
- Hvordan kan fastetiden føre mig nærmere Jesus?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 55
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FØR TIMEN

Mange af de børn, vi møder, har en begrænset erfaring med stilhed. Deres liv er fyldt med
planlagte aktiviteter, af hurtige måltider (ofte foran tv), komputerspil og høj musik. Denne
time vil gøre dem opmærksomme på værdien af stilhed. Tal med børnene om det
værdifulde i bare at ”være”, uden at lave noget specielt. Tilbyd dem en tid med stilhed, en
tid, hvor de kan hvile i stilheden, få tid til at tænke og tid til bare at hvile i Guds favn.
Måske kan I have et lys eller noget af Guds skabelse i jeres midte. Her kan meditativ musik
være en god hjælp. Denne time vil også gå dybere ind i forståelsen af den indre glæde, der
ligger i at dele med andre og på den måde efterligne Kristus. Vis gerne fastebøssen (Caritas
Danmark) og tal om, hvilke grupper årets fasteindsamling retter sig imod.

Målsætning

Børnene lærer
- værdien af stilhed og bøn under fastetiden
- at vi tænker over Jesu liv under fasten
- at vi bliver bedre venner med Jesus, når vi beder til Gud, hans Far, sammen med

ham
- at de kan gøre en konkret indsats for at hjælpe andre under fastetiden

Medbring
- Gruppens lys
- Sangark
- Forbered eventuelt påsketing
- Kopi af skabelon til dørskilte
- askebæger og gammelt løv, som I kan brænde til aske
- evt. også meditativ musik, som I kan bruge til

andagten

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Eksempel fra vort liv:
vi har brug for stilhed

Bønnens betydning

Aktivitet: farvelæg billede af Jesus

Bøn: vi bliver stille som skildpadder

Sang og velsignelse

Jesus beder på bjerget

Fasten er en tid, hvor vi
husker, at Jesus døde og
opstod for os

Under fasten er vi tæt på
Jesus i vores bøn og
deler med andre
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  Ekstra tips

- Lav påsketing, som I sælger i forbindelse med messen. Lad indtægterne gå til
Caritas fasteindsamling.

- Fastens liturgiske farve er lilla/violet. Måske kan du tage en lilla dug eller sjal med
eller små udklippede kors i lilla papir. Find gerne på noget andet, som lader
børnene fokusere på den lilla farve.

Bogtips

”Vi går korsvejen sammen med Jesus – en korsvej for børn”, Pastoral-Centret
”Lær os at bede – lille katolsk bønnebog” (2006), Sebastian Olden-Jørgensen, Katolsk Forlag,
Ansgarstiftelselsens Forlag (til din egen orientering)
”Efter dåben… om bønnens betydning i dit barns liv”, Pastoral-Centret
”Døbt… og hvad så?”, Pastoral-Centret (om at tro i hverdagen)
”Lær mig om bøn”, Paul S. Plum & Joan E. Plum (2001), Pastoral-Centret
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I TIMEN

Byd børnene velkommen.

Leg    Gæt hvem jeg er!

Lad alle børnene sætte sig i en ring. Udvælg et barn, som skal stå i
midten af ringen, og som får bind for øjnene. Vend barnet forsigtigt

rundt, så det ikke ved, i hvilken retning det står. Lad et andet barn stille
sig foran barnet i midten. Dette barn får nu lov til at gætte hvem det er, ved
at røre ved barnets tøj og hår. Hvis ikke det lykkes at gætte barnets navn,

kan barnet spørge: ”Gæt hvem jeg er?”,  således at også stemmen høres.
Er navnet blevet gættet, bytter de to børn plads.

Vær opmærksom på, at ikke alle børn kan lide at få bind for øjne.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, der blev talt om sidst. Husk
også dem, der ikke kunne være med sidst. Lyt til børnenes forslag og gentag
NYE ORD: Synd: når vi vælger at gøre noget ondt. VI TROR: Gud altid vil
tilgive os, når vi angrer. Spørg om børnene har læst historien på ”Hjemme hos
os” -siden.

VORT LIV

Fortæl og spil: Skild-Peter går sine egne veje

Forklar for børnene, at du vil fortælle dem en historie, der handler om én, som
søgte stilhed. (Spørg for en sikkerheds skyld: Hvad er stilhed?) Peg på de tre
figurer i bogen: Kroko, Tudseliden og Skild-Peter. De tre venner kan rigtig godt
lide at lege sammen. Læs historien og tal sammen om de spørgsmål, der stilles i
slutningen. Lad gerne børnene lade som om de kryber ind i ”hver sin” skal og
tal om, hvordan det mon ville føles at gemme sig på den måde. Ind imellem er
det nødvendigt for os mennesker at gøre som Skild-Peter – trække os tilbage en
tid og være for os selv … Det ville være fint, hvis du selv fortalte noget om,
hvordan din stille tid langsomt går over i bøn til Gud, før du forsigtigt spørger
børnene, om de har lignende erfaringer.

VOR KATOLSKE TRO

Fortæl: Jesus beder til Gud sin far
Lad børnene se på billedet (side 56). Spørg, hvad de tror, Jesus gør.
Læs bibelteksten og spørgsmålene.
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Vi oplever: asken og fasten
Forbered et askebæger, som du brænder nogle gamle tørre løvgrene i. Lad
børnene mærke og lugte til asken. Fortæl, at fasten indledes med Askeonsdag,
hvor I tager imod aske på panden (se kateketens baggrund, side 55 i denne
vejledning). Fortæl frit udfra den efterfølgende tekst om fasten.

NYE ORD og VI TROR
Læs sætningerne og øv dem med børnene.

VI LEVER VOR TRO

Tal sammen om fasten – vi tænker på andre

Tal om fastetiden som en tid til at hjælpe andre. Hvad kan vi gøre for andre?
Tag Caritas bøssen frem. Måske kunne I fylde bøssen sammen, ved at lave nogle
påsketing, som I sælger til forældre og til andre?

Tegneserier: Vi hjælper andre på forskellig vis. (side 58)
Lad børnene se på tegneserierne og tal sammen om de temaer, der kommer
frem.

Aktivitet: dørskilt

Tal om fastetiden, som en tid, hvor man kommer
nærmere Jesus gennem bøn. Kopier skabelonen
til dørskiltet fra lærervejledningen (bilag side 94),
klip den ud, og lad børnene farvelægge den.
Forklar, at børnene kan hænge den på
dørhåndtaget hjemme, når de vil bede, uden at
blive forstyrret.

EKSTRA AKTIVITET:
Kopier korset (bilag side 95).
Lad børnene farvelægge korset.
Sæt gerne rolig baggrundsmusik på. At farvelægge dette kors kan
blive til en meditativ opgave. Det er også muligt at skrive vigtige
ord (sætninger) om vores kærlighed til Jesus. For eksempel: Jeg
stoler på dig. Jeg vil gøre noget for dig. Du er den vigtigste for
hele verden …
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Andagt
Tænd gruppens lys i midten.

Tag forsigtigt barnet i hånden, som sidder til højre for dig og sig hans/hendes
navn. Hold fast i hånden og lad barnet tage den næste i hånden etc. Sig gerne
hinandens navn sammen. Fortæl, at I skal øve jer på at bede sammen til Jesus;
børnene kan siden bede på lignende måde hjemme.

Vi bliver stille som skildpadder. Følg teksten i børnenes bog (side 58) og lad
børnene udfylde det der mangler. Brug eventuel meditativ musik.

Afslut med Fadervor.

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene om opgaverne på  ”Hjemme hos os- siderne”  inden de  går hjem.

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

- Hvordan reagerede børnene på billederne i kapitlet?
- Hvordan fortalte børnene om deres erfaringer med stilhed?

- Kunne de forstå historien om Jesus og om fasten?
- Hvad bør jeg tage op igen i næste time?
- Hvordan fungerede bønnen i gruppen? Måske kunne jeg
fortsat bruge baggrundsmusik for at øge stilheden og
koncentrationen ved den afsluttende bøn?

- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine
følelser har altid noget at sige mig…

- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

Kære Far i himmelen,
hjælp os med at byde de små velkomne.

Lær os at elske de børn, som kommer til os,
hvordan de end er, og hvad de end gør.
Giv os en kærlighedsfyldt forståelse,

så vi kan dele deres bekymringer.
Styrk os i vores svaghed.

”

”
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 10 JESUS GIVER SIT LIV FOR OS
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (638-655)

BAGGRUND

VORT LIV
Hvad gør det værd at leve?
Hvilke tanker, erfaringer eller historier har vi kunnet bygge videre på, hvad er
vi blevet tvunget til at opgive?
Mange mennesker vidner om, at de først fandt en mening med livet, da de
opdagede det, som var større end dem selv: kærligheden til et andet menneske,
et engagement i retfærdigheds- eller fredsspørgsmål eller noget andet.

- Hvordan har det været i dit eget liv?
- Hvad har ledt dig frem til den holdning, du har i dag?

VOR KATOLSKE TRO

Jesus giver sig selv til andre, han giver sit liv på en måde som forvandler en hel
verden.

Gud blev menneske og gik ind i vores liv, i hverdagslivet og i lidelsen. Han blev pint på korset,
gasset i koncentrationslejrene, tortureret i militærets kældre i de latinamerikanske diktaturer,
voldtaget i Bosnien. Han er lammet, som bar vore synder. Men Han er også det gode, der
sejrer, triumfen, glæden og skønheden. Hans opstandelse findes i alt det, der stiller sig imod
det onde, i den aktive kærlighed, menneskenes guddommelige storhed. Vigtigst af alt: han er
det absolutte håb, som efter påskemorgenen aldrig mere kan opgive menneskene.

R.M. Jacobsson

VI LEVER VOR TRO

Det er vores ønske at formidle denne tro til børnene: det, der skete for to tusinde
år siden, betyder noget, det forandrer vores liv i dag, det er vores ”absolutte
håb” hver dag i vores liv.

- Hvordan kan du ”smitte” børnene med din tro på korsets betydning?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 61
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 FØR TIMEN

Denne time fokuserer på hændelserne i den stille uge: på, at Jesus gav sit liv.
Næste kapitel handler mere om opstandelsen, men det er også vigtigt ikke at
glemme opstandelsens glæde, når vi fordyber os i alt det, der ledte Jesu frem
mod korsfæstelsen. Jesu sejr over døden står derfor i centrum i Trin 3.

Målsætning
Børnene lærer noget om

- glæden ved at ”give deres liv”, at gøre noget for andre
- at Jesus gav sit liv for os
- at Jesus forvandlede korsfæstelsen til et håbets tegn for os alle

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Medbring
- Gruppens lys
- Sangark
- Se mulige aktiviteter under Trin 2 og 3 og tag

det med som kræves, hvis du vil gennemføre
nogle af dem.

Eksempel fra vort liv:

at blive frelst,
at risikere noget for andres
skyld

Jesus giver sit liv for os

Aktivitet: farvelæg korset
Bøn: Tak for det, Jesus!
Sang og velsignelse

Hændelserne i den stille uge

Jesus blev korsfæstet

Bogtips
I Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren læser vi om Jonatan, som mister sit liv, da han vil
redde sin lillebror Tvebak ud af det brændende hus. Dette eksempel på offervilje plejer at
appellere til børn.
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og udtryk din glæde over at møde dem igen.

Leg   Vi laver fagter og gætter

Lad børnene stå i en ring med en armlængdes afstand imellem sig. Fortæl
børnene, at de skal tænke på, hvordan et dyr, de tænker på, bevæger sig. En ad
gangen skal de komme ind i midten af ringen og sige deres navn (hvis ikke alle
ved, hvad de hedder) og siden lave deres dyrs bevægelser.
Alle andre gentager navnet og efterligner
bevægelserne.

Lad børnene i ringen gætte, hvilket dyr det
gælder. Når opgaven er gået hele vejen rundt,
kommer det første barn igen ind i midten. Denne gang står han/ hun helt
urørlig og lader resten af gruppen sige, hvilket dyr han eller hun forestillede, og
gøre bevægelserne.

Dette gentages, indtil alle i ringen har fået mulighed for at stå i centrum.
Bevægelserne lader hvert barn udtrykke noget af sig selv. Legen plejer at skabe
en hel del sjov.

Repetition: Hvad lærte vi sidst?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, I talte om sidst. Vend dig særligt
til dem, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag NYE ORD:
Fasten er den tid, hvor vi tænker på, at Jesus døde og opstod for os – og VI
TROR: Under fasten er vi tæt på Jesus i vores bøn og deler med andre.

Spørg om børnene har lavet opgaverne og læst beretningen på ”Hjemme hos
os”-siderne.

VORT LIV
Tegneserier: At give sit liv
Lad børnene åbne deres bøger på side 61 og spørg, hvad de tror, der sker på de
forskellige billeder.

Læs teksten og taleboblerne sammen med dem og tal ud fra de spørgsmål, der
stilles. Kan børnene genkende børnene i tegneserierne? I den øverste tegneserie
er det Julia, som redder Anna. I den nederste serie er det Mariams storebror,
Michel, som taler med præsten.

Hvilke andre eksempler findes der på mennesker, som giver deres liv? Mormor,
som passer den syge morfar; forældre som står op om natten, når babyen græder
…
Hvad kan vi selv gøre?
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Mulig aktivitet: PANTOMIME
Lad børnene mime en handling, hvor de ’giver deres liv’ for nogen, alternativt kan en
anden ’give deres liv’ for dem. Tal om det der dukker op.

VOR KATOLSKE TRO

Fortæl og tal sammen: Jesus giver sit liv for os (side 62 og 63)

Lad børnene se på billederne. Spørg om de ved, hvad der skete med Jesus i
dagene, før han blev korsfæstet. Fortæl ud fra bogens tekst.

Troens mysterium (side 63)
Øv bønnen fra messen

NYE ORD og VI TROR
Læs og øv sætningerne med børnene

EXTRA AKTIVITETER

Den stille uge
Skriv de vigtigste af den stille ugens dage op med store bogstaver på tavlen:
PALMESØNDAG, SKÆRTORSDAG, LANGFREDAG, PÅSKENAT, PÅSKEDAG (Det
er også en god idé at skrive det på A4 papir med store bogstaver og lægge dem i midten
af gruppen). Gennemgå det, der sker de forskellige dage ved hjælp af billederne i
bogen.

Korsvejsandagt
Gå korsvejen sammen med børnene. Vi går korsvejen sammen med Jesus (Pastoral-
Centret) kan være til hjælp; det er en enkel korsvej med refleksionsspørgsmål, som er
nemme for børn. Pastoral-Centret udgiver ligeledes korsvejsstationer som enkle billeder.
Hæng dem op i kirken (spørg sakristanen) eller i det rum, hvor I plejer at mødes.

VI LEVER VOR TRO

Samtale og aktivitet: Jesus er opstået for os

Lad børnene se i bogen (side 64) og tal om det, der står der. Lad dem farvelægge
korset og fortæl om, hvad de kan gøre for at følge Jesus.
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MULIGE AKTIVITETER

’Tak til Jesus’-brev

Lav et ”huskebrev” som hjælper børnene med at huske, hvordan de vil takke Jesus, for
at han gav sit liv for os mennesker. Tag to stykker A4 papir frem til hvert barn. Fold det
ene stykke papir dobbelt, (lad et stykke stikke op) og tape det igen på to sider, så det
ligner en kuvert. Børnene kan tegne, hvad de vil gøre for at takke Jesus. Hjælp dem
med at folde papiret og lægge det i kuverten. Hjælp dem med at skrive TAK TIL JESUS
på kuverten og sig, at de gerne må se deres brev hver dag, for at huske, hvad de vil
takke for.

Juvelkors
Medbring brunt papir, sølv og guldpapir, gerne noget glitrende og tusser til hvert barn.
Klip et kors ud af det brune papir. Forklare, at korset minder os om Jesu død Langfredag.
Det kan være svært at tænke på korsfæstelsen, men Gud havde en kærlighedsplan for
Jesus og gennem Ham for os mennesker. Jesus skulle gennem døden, for at give os
opstandelsens glæde. Korset er blevet et tegn på glæde og håb for os kristne. Derfor vil
vi pynte korset, så det bliver en påmindelse om, at Jesu død ikke var slutningen!

Andagt
Læg et kors (eventuelt et af børnenes kors) i midten og tænd jeres lys. Bed bønnen
på side 64 ved at lade børnene gentage ”Tak for det, Jesus!” efter hver sætning.

Syng eventuelt fra DUKs sangbog nr. 156 ’Herre gør mig stille’

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene om ”Hjemme hos os” - siderne inden børnene går og vis dem for forældrene.

             KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

-  Hvordan reagerede børnene på tegneserierne med temaet ”At
give sit liv?”
-   Hvordan reagerede de på historien om Jesu død?
-   Hvilke aktiviteter gik godt?
-   Hvad bør jeg tage op igen næste gang?

-   Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser har
altid noget at sige mig

- Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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   11 JESUS LEVER, HALLELUJA!
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (638-655)

BAGGRUND

VORT LIV

I en anekdote fortæller pædagogen Thomas Groome om, hvor nervøs han var,
da han skulle undervise første gang. Hans mere erfarne kollega Gussie spurgte
ham: ”Hvorfor er du så nervøs?” Da sagde han, at han var bange for sin
manglende erfaring og over, at han var bange for at mislykkes. Men han ville
ikke helt opgive sin optimisme, så han afsluttede med ordene: ”Det skal  nok
gå, hvis jeg kan få eleverne til at synes om mig!” Da lo Gussie og sagde, ”Det
var fint. ”Måske skulle du hellere tænke: ’det skal nok lykkes for dig, hvis du
lærer at elske dem!”

- På hvilken måde kan du vise din kærlighed til børnene, specielt nu inden
påskens store højtid?
- ”Jeg synes om mig selv, når jeg er sammen med hende”. Sådan svarede en
elev, som forklaring på, hvorfor hun trivedes i undervisningen hos en lærer.
Hvordan kan du hjælpe børnene til at synes om sig selv i dit selskab?

VOR KATOLSKE TRO

Påsken er de kristnes største og vigtigste fest. Uden troen på opstandelsen ville
kristendommen mangle selve sit grundlag. Påsken er en håbets fest. I sit brev til
menigheden i Rom, taler Paulus også til kristne i dag, til alle os, der føler, at vi
har hørt for mange historier om ondskab, for mange nyheder om krig og
uretfærdighed: ”Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for
intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter
med længsel på, at Guds  børn skal åbenbares” (Rom 8, 18, 20-21). Påsken, den
dag, hvor Jesus endegyldigt sejrer over døden og ondskaben, er en glædesfest,
en glæde, vi vil dele med alle.

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 67
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”Ja, denne hellige nat fjerner brøden,
aftvætter synden,
gengiver de faldne deres uskyld
og fylder de sorgfulde med glæde.”

Fra Exultat, forkyndelsen af påskebudskabet.

Kristus er opstanden fra de døde.,
ved døden har han trådt døden under fode,
og benådet dem i gravene med livet.

Påsktropariet. Dette er den byzantinske liturgis centrale
bekendelse af opstandelens relaitet og betydning.

Kristus, ved vi, er i sandhed oprejst fra de døde. Kyrieleis.
                                                                                                       Fra Påsksekvensen

VI LEVER VOR TRO

Under den svenske kateketkongres i Göteborg i 2002, sagde én af deltagerne:
”Katekesen kommer aldrig til at lykkes, hvis den ledes af kedelige og
uinspirerende undervisere! Katekese handler om glæde, håb og latter”.

- Hvad gør jeg for at vores tid sammen bliver en positiv oplevelse for alle?

HALLELUJA – er sammensat af hillel, som betyder ”prise” og Jah - en kort form af
Bibelens navn for JHWH (”Jahve”). Halleluja betyder altså ”Pris Gud” og anvendes ofte i
Bibelens salmer.

JHWH, den Gud som ”Er og Er med” har netop som sådan fået navnet ”Jeschuah”, Jesus.
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FØR TIMEN

Hvorfor blev Jesus korsfæstet? Hvordan kunne han opstå? Hverken børnene
eller vi kommer nogensinde til at forstå omfanget af dette mysterium, men
både de og vi kommer ofte til at vende tilbage til dette, essensen af
kristendommen – hele livet. Det er vigtigt, at børnene allerede fra begyndelsen
aner noget af opstandelsesglæden, en glæde, som kan bære os gennem det
svære i livet. Måske kunne du gennemføre timen, sådan at børnene opdager
små tegn på denne glæde: lad alle give et ”påskekram” til hinanden, overraske
med påskegodter…

På ”Hjemme hos os” -siden fortælles der om, hvordan Maria Magdalene besøger
graven. Læs gerne også denne beretning i forbindelse med timen.

Målsætning

Børnene lærer
-   at der findes tegn på nyt, forvandlet liv i skabelsen rundt omkring os
-   at påsken er en glædens fest, fordi vi fejrer Jesu opstandelse
-     at påsken viser, at Guds kærlighed er større og stærkere end alle verdens ondskab.

Medbring
-  forbered en
Halleluja-hilsen på følgende
måde: Brug 10 A4 blade, helst i
gult og skriv H-A-L-L-E-L-U-J-A-!
med et stor bogstav (også udråbstegnet)
pr. blad. Siden vender du bladet og skriver
med ligeså store bogstaver
J-E-S-U-S-L-E-V-E-R (se  Trin 3).

- blomsterløg, et hårdkogt æg (Trin 1), gruppens lys.
- forbered nogle lapper papir, hvorpå du skriver børnenes navn
  (se andagten i slutningen).
- tomme æggeskaller (karton, gerne i forskellige størrelser)
- måske vil du byde børnene på påskegodter?

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Vi føler på løget og ægget
og taler sammen om livets
forvandling: løget bliver til
en blomst, ægget til en kylling

Aktivitet:
Farvelægge billedet som viser
kvinderne ved graven, mal et
påskeæg.
Halleluja med kort

Bøn: vi beder for hinanden
Sang og velsignelse

Vi lytter: Jesu sidste måltid
sammen med disciplene,

Jesu opstandelse

Påsken: vi fejrer Jesu Kristi
opstandelse fra de døde

Jesu kærlighed er stærkere
end al ondskab og al død
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og vis, hvor glad du er for at se dem igen.

Leg   Kongen og hans børn
En er konge, resten er børn. Kongen står i den ene ende af rummet. I den anden
ende står alle børn i en række ved siden af hinanden. (man kan også lave denne
leg udenfor – det er bedst at have god plads). Børnene er i forvejen blevet enige
om et land og et fag/ beskæftigelse.

Derefter vandrer børnene frem mod kongen i en række og siger i kor: Her
kommer vi, her kommer vi, her kommer vi …! Når de kommer frem til kongen,
siger denne: Goddag, mine børn. Børnene svarer: Goddag, min konge. Kongen
siger: Hvor har I været? Børnene svarer: Vi har været i …. Kongen: Hvad har I
lavet der? I stedet for at svare, mimer nu alle det fag/ beskæftigelse, man har
valgt.
Kongen gætter, hvad de beskæftiger sig med. Når han gætter rigtigt, råber
børnene ”ja” og løber tilbage til deres side af rummet, så hurtigt de kan. Den,
som det lykkes kongen at fange, bliver ny konge.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, som I talte om sidst. Vend dig
særligt til dem, som ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag
NYE ORD: Jesus blev korsfæstet og VI TROR: Jesus giver sit liv for os. Spørg
børnene, om de har lavet opgaverne på ”Hjemme hos os” siderne.

VORT LIV
Glæde overalt: vi opdager forvandlingen omkring os
Lad børnene sidde i en ring. Gem det hårdkogte æg og løget under en dug i
midten. Lad børnene gå frem og mærke på det, som ligger under dugen (uden
at kigge), og lad dem gætte, hvad det kan være. Når de gætter rigtigt, kan du
fjerne dugen og lade børnene mærke på ægget (forsigtigt) og på løget. Børnene
må derefter forsigtigt sende ægget og løget rundt. Hvad vil der ske med løget,
når det kommer i jorden? Hvad sker der med et æg, hvis hønen ruger på det?
Tal om det liv, som forvandles.

Vi leger: fra æg til sommerfugl
Lad hvert barn krybe ind til et ”æg” på gulvet. Hvad skal der blive af dette æg?
Ægget rører på sig og bliver til en larve, larven har små ben og kan kravle op på
et grønt og godt blad. Nu kan det vokse endnu mere, kravle ned i jorden og
blive til en puppe. Puppen er rund, den kan ikke røre sig. Men indeni vokser der
noget … Ja, det bliver til en hel vidunderlig smuk sommerfugl! Sommerfuglen
åbne sine farverige vinger og flyver rundt, rundt i haven. Den er lykkelig over
alle blomster, som den kan suge nektar fra … Lad børnene hoppe og ”flyve”
omkring i rummet.
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VOR KATOLSKE TRO

Vi opdager: den sidste nadver
Lad børnene se på billedet. Spørg, om de ved, hvad der skete med Jesus den
første påske. Forhold dette til den nutidige messe. Fortæl ud fra bogens tekst.

NYE ORD og VI TROR
Læs sætningerne for børnene og øve dem med dem.

Aktivitet: vi farvelægger kvinderne ved graven
Lad børnene farvelægge billedet med kvinderne ved graven.

MULIG EKSTRA AKTIVITET: PÅSKEHYGGE
Tag en tom æggeskal med til hvert barn. Man kan også bruge de farverige
æggeskal i hård pap, som findes i handelen. Så skal der bruges en god
vandfarve, som dækker.
Lad børnene male ægget med en grundfarve og siden male et Kristus
monogram på.

VI LEVER VOR TRO

Vi ser på billedet af Kristi opstandelse
Se sammen på det berømte billede af kunstneren Mattias Grünewald (nutidig
forskning har stillet spørgsmål ved, om det virkelig er Grünewald, som har malet
det), ”Kristi Opstandelse”. Billedet blev malet i begyndelsen af 1500-tallet for et
kloster i Isenheim, Tyskland, men findes nu i Collmar. Stil spørgsmål og lyt til
børnene:

- Hvor mange personer ser vi på billedet; hvem er de?
- Hvad sker der?
- Hvilke farver er der?
- Er billedet smukt eller skræmmende; hvordan føles det, når man ser på det?

Kommentar
Soldaterne (klædt i uniformer fra 1500-tallet) falder omkuld i dette dramatiske
øjeblik, forblændede, chokerede. I en stjerneprydet mørke, ser man en lysende
gestalt. Det er Kristus, som opstår af graven. Ligklædet hænger løst omkring
ham og forvandles fra hvidt til at antage solens farver: rødt og gult. Kristus
bliver til en del af solen, han lyser mod os med samme kraft. Solen er som en
stor glorie rundt om hans overkrop. Han viser sine sårmærker, og hans åbne
blik søger kontakt med betragteren.

Vi opfører et HALLELUJA!
Fordel Halleluja! – papirstykkerne blandt børnene. Er der få børn, må nogle
holde to stykker papir; er I mange, må I tage det på tur. Hjælp børnene, så de
står i en række og i den rigtige rækkefølge.
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Bed dem se på hver sin bogstav og komme frem, når du råber deres bogstav.
Råb: ”Giv mig et H!” og bede de øvrige børn lave et ekko: ”H”. Derefter
”Giv mig et A!” og så fremdeles (obs: skriv et lille tal på A – og L – bladene
og råbe ”A1”, for at undgå, at alle børnene med samme bogstav løber
frem samtidigt). Bede børnene forsøge at læse det ord, man har dannet:
”HALLELUJA!”. Bed dem vende deres blad, så de kan læse: ”Jesus
lever”.

Find på en rytmisk håndklapning, gerne med en melodi, som passer til
”HALLELUJA, JESUS LEVER!”

TIPS:
Et rytmisk halleluja, som børn plejer at kunne lide, findes ’Syng en ny sang’
(DUK)side 91 (Argentisk Halleluja).
Du kan også synge: ”Dine hænder er fulde...” (side 121) eller ”Påske kanon”
(side 203)

Andagt
Tænd gruppens lys i midten. Læg gerne Halleluja! – arkene rundt om lyset. Stil
en kurv frem med foldede papirlapper. På hver lap har du skrevet et af børnenes
navne. Lad hvert barn hente en lap. Bed børnene åbne deres lapper og sige:
”Jeg beder for at … (navnet på lappen) skal få en glædelig påske”.

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene (og forældrene) om ”Hjemme hos os” siderne. Før næste gang: Næste kapitel handler om
dåben. Bed forældrene medbringe fotografier fra børnenes dåb. Inddrag forældrene i fællesskabet, lad dem
vise fotografierne og fortælle noget af det, der skete, da deres barn blev døbt.

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

- Hvordan reagerede børnene på historien om Jesu død og
opstandelse?

- Hvad gik godt og hvorfor?
- Var der noget, der ikke gik godt? Hvorfor?
- Hvad bør jeg tage op igen næste gang?
- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine

følelser har altid noget at sige mig…
-      Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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12 JEG ER DØBT,
JEG TILHØRER DIN KIRKE!

Temaet i dette kapitel behandles i
Den Katolske Kirkes Katekismus (830 og 1234)

BAGGRUND

VORT LIV

Den katolske kirke i Danmark er virkelig katolsk i den forstand, at vi der tilhører
den, afspejler den universelle kirke. Vi kommer fra alle mulige steder på hele
jorden. Vi fejrer messen på forskellige sprog og med mange forskellige riter
(bl.a. byzantinsk og kaldeisk) foruden den ”latinske” ritus, som vi følger i de
”danske” menigheder.

For nogle børn foregår undervisningen på deres modersmål. Musikken og
stemningen i messerne afspejler det multikulturelle i vores bispedømme. Nogle
af os står med det ene ben i nationalgruppens fællesskab og med det andet ben
i menigheden. Alle forenes vi af ”én Herre, én tro, én dåb”.

- Hvilke erfaringer har du selv med mangfoldigheden i den katolske kirke i
Danmark?
- Hvordan kan vi blive bedre til at berige hinanden?

VOR KATOLSKE TRO

Dåben er altings begyndelse: den renser os fra synd, den er porten til livet i
Ånden (KKK1213), og den lader os fødes på ny som Guds børn. Det er dåben,
som gør os til medlemmer af Kirken.

Kirken er vort åndelige hjem. Her får vi hele livet næring gennem sakramenterne,
bønnen, katekesen og fællesskabet. Nøjagtigt som i en familie, er vi hver især
lige betydningsfulde, og lige nødvendige. Kirken er ikke bare til for sin egen
skyld: den skal forkynde Kristus i dialog med omverdenen og formidle Guds
kærlighed til dem, der er svage og udsatte. På den måde kan den i ord og
handling forkynde Guds rige i vores verden.

VI LEVER VOR TRO

En kateket sagde en gang:
”Du er den Kristus, de andre kender bedst”.

- Som medlemmer af en menighed, repræsenterer vi Kristus overfor verden.
Hvilket indtryk vil vi, at andre skal have af os katolikker her i Danmark?
- Selv børn er Kristi ansigt, hans hænder og fødder. Hvordan formidler vi
denne gave og dette ansvar til dem?

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 73
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FØR TIMEN

Trin 1 handler om dåben, som næsten alle har været med til (undersøg, hvordan
det forholder sig i din gruppe), men som de dog formentlig ikke kan huske
noget om. (Undersøg om der er børn, der er døbt som ’store’ og som kan huske
deres dåb). Det ville være godt, hvis du i forvejen kunne bede (nogle af)
forældrene om at være til stede i begyndelsen af timen, for at fortælle, hvad de
kan huske fra børnenes dåb – dåben har måske været forbundet med særlige
fester og traditioner, som det kunne være interessant at høre om. Før timen ville
det være godt, hvis du repeterede dåbsritualet for dig selv(se ”Dåben”, 1997,
Pastoral-Centret).  Så er du bedre rustet til at kunne besvare børnenes eventuelle
spørgsmål.

Vi lærer kirken at kende ved at opdage alt dét, som folk laver i menigheden (se
Trin 2). Tænk på, at det er vigtigt for børnene at få et ansvar i menigheden:
måske kunne de være med til at byde folk velkommen, måske kunne de hjælpe
til med at tænde lysene før messen. (I så fald, tal med sognepræsten,
menighedssøstre eller andre ansvarlige). På den måde vokser børnene med deres
opgaver og føler sig mere betydningsfulde.

Målsætning

- Dåben gør os til Guds børn og medlemmer af Kirken.
- Vi lærer livet i vores egen menighed at kende og forstår, at vi tilhører den
verdensomspændende katolske kirke.

Medbring
- Et reb (cirka 10 m)
- En globus, et spejl
- Garnnøgle
- Gruppens lys
- CD - afspiller
- Dåbskjole, stor dukke, et kors
- Skilt (af papir) med menighedens navn
- Papirstrimler i forskellige farver
- Lim (se slutningen af timen)
- Et billede af Jesus eller Maria

Jeg er døbt

Vi lærer mere om dåben

Vi tilhører den katolske kirke

Hil dig, Maria

Aktivitet:
Farvelægge genstande, der har med

dåben at gøre

Bøn, sang og velsignelse

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Vor menighed

Dåben gør os til
Guds barn

Gennem dåben tilhører
 vi den katolske kirke
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I TIMEN

Byd børnene velkommen, og vis din glæde over at møde dem igen.

Leg    Edderkoppespindet (legen introducerer dagens tema)
Tag en garnnøgle, behold den ene ende af snoren og kast det til ét af børnene
med ordene: jeg hedder … Hvad hedder du? (Barnet siger sit navn). Lad alle

kaste til hinanden, så det bliver til et stort net.

Når jeres edderkoppespind er færdigt, kan du tale om, at I nu former
et synligt fællesskab (eventuelt må du forklare ordet). Der er brug for

hver eneste person, for at vævet ikke skal gå i stykker. Sammen indgår I alle i et
endnu større fællesskab – hvad? Ja, lige netop: Kirken. Læg spindelvævet på
gulvet.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Bed børnene fortælle, hvad de syntes var særligt vigtigt, af dét, I talte om sidste
gang. Henvend dig også til dem, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes
forslag og gentag NYE ORD: Påsken: vi fejrer Jesu Kristi opstandelse fra de
døde. VI TROR: Jesu kærlighed er stærkere end al ondskab og død.

Spørg børnene, om de har lavet opgaverne på ”Hjemme hos os” siderne.

VORT LIV

Forældre fortæller: Mit barns dåb
Indled timen med at tale om børnenes dåb. Bed nogle af forældrene fortælle,
hvordan dåben var; det kan være givtig for alle at lytte. Det ville være godt, hvis
du har en dåbskjole at vise frem og en skål med vand – så er det lettere for
børnene at koncentrere sig om emnet. Tal om de ting, der er nødvendige til en
dåb: en døbefont med velsignet vand, en dåbskjole, krisam olie, dåbslyset, som
tændes fra påskelyset.

Aktivitet
Læs teksten på side 73 sammen og lad børnene udfylde deres navn (på side 77).
Bed siden forældrene hjælpe til med at udfylde opgaverne om dato og sted for
børnenes dåb, samt navnene på fadderne.

VOR KATOLSKE TRO

Aktivitet: Vi går ind i vores menighed:
Læg et stort reb/tov på gulvet formet som en cirkel med en åbning og lad som
om dette er menigheden. Læg et kors i midten. Hvad symboliserer korset? Spørg
hvad jeres menighed hedder. Skriv menighedens navn på et stykke papir og
læg det ved siden af korset. Stil en skål med vand eller læg en dåbskjole ved
’åbningen’ – dette fungerer så som indgang. Alle er velkomne hos os, men det er
gennem dåben, at vi bliver medlemmer af Kirken. Kald på et barn ad gangen,
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og bed børnene gå ’ind’ i jeres menighed gennem ”dåben”. Når de
kommer ind, må de vælge, hvad de gerne vil lave i menigheden
(fejre messe, arrangere lejr, læse fra Bibelen … (Der findes flere
eksempler i Gud kommer til os, side 74). Lad alle mime, hvad
de vil lave. Konstater: dette er forvirrende, vi er som får.
Hvordan lyder får? Baaahhhh! Hvad har får brug for? Lige
netop: en hyrde, som holder styr på os. Hvad hedder vores

sognepræst, som passer på os?

Vi ser i bogen og skriver
Lad alle sætte sig på deres pladser og se sammen på billedet på side 74. Hvad
opdager vi på billedet?

Hjælp børnene til at udfylde menighedens og præstens navn i deres bøger.

Kirken i hele verden
Vis børnene en globus. Forklar, at der findes menigheder i hele verden, som
tilhører den katolske kirke – ligesom vores menighed. Overalt på jorden kan vi
tage hen til en kirke og føle os hjemme, kirken er vores hjem. Spørg om nogen
har været i en katolsk kirke i et andet land?

NYE ORD og VI TROR
Læs sætningerne og øv dem med børnene.

SJOVE TIPS
Stil spørgsmålet: hvem er Kirken? Lad børnene se i et spejl og forklar:
Ja, Kirken er dig – og dig – og dig… Kirken er os alle!

VI LEVER VOR TRO

Hyggeforslag: Vi hjælper hinanden i menigheden

Som et symbol på, at vi alle er uløseligt forbundet med hinanden i Kirken, kan
børnene lave løkker af papir, som I siden lænker sammen til en kæde. Del
papirstrimler i forskellige farver (ca. 2 x 10 cm) ud og lim dem sammen. Lad
børnene lave én eller flere løkker (løkkerne kan symbolisere
familiemedlemmerne, venner eller helgener), som lænkes sammen til en stor
kæde rundt om et krucifiks eller et billede af Jesus eller Maria, som du stiller i
midten. På den måde får du et fint symbol på fællesskabet i vores kirke.

Fortæl: Maria
Lad børnene se på side 76. Fortæl om Maria og øv på Hil dig, Maria.

Andagt
Tag en skål med velsignet vand (spørg præsten, om du må få lidt vand fra
vievandsskålen) til andagten.
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Tænd gruppens lys i midten. Læg et krucifiks eller et billede af Jesus (måske
også af Jomfru Maria) i midten og læg kæden rundt om krucifikset/ billedet.
Forklar, at du har en skål med vievand – det vand, vi dypper vores fingre i og
gør korstegnet med, når vi går ind i kirken. Dyp fingrende i vievandet og tegn
et kors i panden på hvert barn. Stil skålen i jeres midte.

Bøn
Vi takker dig, Jesus, for at vi er blevet døbt og for, at vi må tilhøre Kirken. Vi takker
dig for, at du er med os i vores bøn, for at du er med os i vores menighed og i vores
Kirke. Vi takker dig for, at du lader din mor Maria være vores alles ’ekstra mor’, og
vi beder:
Hil dig, Maria …

Bed bønnen to gange med børnene, så de kan øve det.

Giv lyset til et barn, som takker Gud for noget der er godt i menigheden. Derefter
giver barnet lyset videre til den næste.

Hold hinandens hænder og tak Gud for jeres gruppe.

Afslut med at velsigne børnene.

Mind børnene og deres forældre om ”Hjemme hos os” -siderne, inden I skilles.

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

- Hvordan reagerede børnene på undervisningen om dåben og om
Kirken?

-       Hvad gik godt og hvorfor?
-      Hvad kunne være gået bedre?
-      Hvad bør jeg tage op igen i næste time?

-   Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine følelser har
altid noget at sige mig…

-    Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?
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13 VI FEJRER MESSEN (1)
Temaet i dette kapitel behandles i

Den Katolske Kirkes Katekismus (1345 og 1348)

BAGGRUND

VORT LIV

Mange havde gjort sig umage for at forberede familiemessen på Alle Helgens
Dag i Skt. Annas menighed. Hver undervisningsgruppe havde bestemt, hvilken
helgen de ville pege på under messen. Indgangsprocessionen startede med, at
Gruppe ét bar et stort billede ind af den hellige Frans. De bar også et skilt, som
var malet med fugle, ulve og kattekillinger og med teksten: Frans elskede alle
Guds dyr og talte til dem, så de kunne forstå det. Efterhånden som processionen
skred frem, og de forskellige børnegrupper kom ind med hver deres helgen,
steg stemningen i menigheden. Indgangssalmen blev sunget med kraft og
glæde. Forventningen afspejledes i alles ansigter i menigheden.

- Hvornår har du følt en særlig glæde i forbindelse med en familiemesse?
- Hvordan kunne du selv bidrage til at gøre messen mere levende?

Fuldfør følgende sætninger:

- Musikken og salmerne skal …
- En god prædiken er en prædiken, som …
- Børnene skal kunne engageres …
- Forskellige kulturers traditioner kunne komme til udtryk…

VOR KATOLSKE TRO

Uddrag af Gudstjeneste med børn:
Den hellige messe er i centrum i såvel Kirken som den enkelte kristnes liv. I
messen samles Guds folk om Guds ord og det eukaristiske offer. Børnene hører
også til Guds folk, og børnene har deres selvfølgelige plads i messen. Men
hvordan kan messen fejres, så børnene virkelig får mulighed for at deltage i
gudstjenesten med glæde, så det, der fejres, bærer frugt i deres liv? Her følger
nogle tanker og tips:

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 79



82

- Børnene skal indføres i det hele, de skal være medvidende og aktivt
deltagende i liturgien, som de nu magter. De skal kunne fejre messen med glæde
og lethed. Deres legende sind, nysgerrighed og spontanitet kan bruges som en
tilgang til liturgien.

- Der er en risiko for, at børnenes åndelige udvikling tager skade, hvis de i
gudstjenesten år ud og år ind stilles over for noget, som næsten er ubegribeligt
for dem.

- Kongregationen for gudstjeneste og sakramentsforvaltningen godkender,
at man bruger den apostolske trosbekendelse, det kan også ske i spørgeform,
som det bruges påskenat.

- Børnene kan selv skrive og læse forbønner. Børnene kan endda formulere
deres bønner spontant.

- I Fadervor kan børnene inviteres til at komme frem til alteret og blive der
indtil efter kommunionen.

- Fadervor må gerne bedes med fagter (se Gud kommer til os, side 34)

- De børn, der endnu ikke har modtaget 1. kommunion, kan gå frem som
alle andre og i stedet for at få kommunionen, kan de modtage en velsignelse,
hvor præsten også nævner barnets navn.

- Børn lærer ved at gøre. Hvis de for eksempel er med til at dramatisere et
evangelium, kan budskabet blive et minde for resten af livet.

- Hvis omstændighederne er til det … kan børnene udtrykke deres lovprisning
for Gud gennem en indøvet dans.

-      Hvis et barn er i stand til at udføre en opgave, er det mange gange bedre, at
barnet får lov til det, fremfor en voksen.

Uddrag af Gudstjeneste med børn af Gunnar Silow
(Katolska Pedagogiska Nämnden)

VI LEVER VOR TRO

- Hvilke tanker vækker ovennævnte citater fra Gudstjeneste med børn?
- Hvad ville du tilføje, hvad ville du ændre?
- Hvad er baggrunden for din egen indstilling til kirkens liturgi?

Bogtips:
”Messen i den Katolske Kirke” (2005), Pastoral-Centret
”Messen – hvad er det?”, Pastoral-Centret
”Til messe – en messebog for børn” (1983), Pastoral-Centret
”Lær mig om messen”, Paul S. Plum & Joan E. Plum (2000), Pastoral-Centret
”Messens liturgi”, Liturgikommissionen (2008), Pastoral-Centret
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 FØR TIMEN

Timen indledes med, at børnene fortæller om, hvordan de plejer at tilbringe
søndagen. Forhåbentligt er de nu så trygge sammen, at de tør fortælle om dette.
Kapitlet giver børnene en første opfattelse af messens opbygning og lader dem
øve messens bønner. Næste kapitel handler om messens afsluttende del.
Kommende bog i serie ”På vej med Kristus” – Jesus, vor ven – fortæller mere om
nadverens betydning og messens indhold. Gruppen får altså mulighed for at
vende tilbage til temaet.

Målsætning

Børnene lærer:
- at vi fejrer messen om søndagen, for at fejre Jesu Kristi opstandelse
- at vi lytter til Guds ord fra Bibelen under messen
- de vigtigste bønner under messens første del

Bring med
• gruppens lys
• sangark/bog
• Bibel

Vi lever vår tro

Vort liv Vor katolske tro

Eksempel fra vort liv:
hvad er det specielle
ved søndagen?

Vi øver på messes svar

Vi skriver en forbøn

Aktivitet: labyrint

Bøn, sang og velsignelse

Vi lytter til Guds ord fra
Bibelen

Om søndagen fejrer vi
Jesu Kristi opstandelse
i messen

Bibelen
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I TIMEN

Byd børnene velkommen, og vis hvor glad du er for, at I nu mødes igen.

Leg               Tusindben
Alle børnene stiller sig op i en række og holder hinanden om taljen. Tusindbenet
begynder at gå en tur rundt om eller over alle de forhindringer, den støder på.
Kan den klare det uden at gå i stykker?

Legen er styrkende for gruppen, giver kropskontakt og øver samarbejdsformåen
– og den er bare sjov!

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det de tog op sidste gang. Vend dig
særligt til dem, som ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag:
NYE ORD: Dåben gør os til Guds børn, og VI TROR: Gennem dåben tilhører vi
den katolske kirke.
Undersøg om børnene har lavet opgaverne på ”Hjemme hos os” siderne. Tal
sammen om indholdet.

VORT LIV
Tegneserie: Søndage!
- Hvorfor er søndage specielle for os kristne?

Tal sammen ud fra teksten side 79. Det ville være godt, hvis du som kateket kan
forklare, at søndagen er en anderledes, hellig dag for dig. At fejre messen om
søndagen er et privilegium for os – og en pligt. (Fortæl gerne, at man kan fejre
messe hver dag og, at man kan fejre ”søndagsmessen” også om lørdagen).

VOR KATOLSKE TRO

Samtale: Vi samles til messen
Tal med børnene om deres erfaring af messen.
Hvad gør man, når man fejre messen?
Kan man også hjælpe til ved messen? (Være ministrant, indsamle kollekten …)
Læs afsnittet ”Vi  mødes, for at fejre messen” på side 80.

Vi øver messe svar
Se på billederne og øv messens svar sammen med børnene. Sig præstens ord og
lad børnene gentage svarene højt og tydeligt. Bed dem også øve sig hjemme.
Øv de tre små korstegn i forbindelse med evangelielæsningen: Gud være lovet
for sit glædelige budskab.

NYE ORD og VI TROR
Læs sætningerne og øv dem med børnene.



85

VI LEVER VOR TRO
Vi ser i en Bibel
Vis børnene en Bibel. Bladre lidt i den og forklar, at den er fuld af beretninger
om Israels folk og om Jesus.

Vi finder historierne om Jesus i de fire evangelier.

Læs teksten på side 82 og tal sammen om spørgsmålene. Sig, at børnene kan
bede deres forældre om hjælp med forbønnen.

Andagt

Mørklæg rummet eller dæmp lyset. Tænd gruppens lys i midten og læg Bibelen
ved siden af. Lyset minder os om, at Jesus er her. Bed børnene lukke øjnene og
være helt stille en stund. Sig, at de skal høre nogle vigtige ord, Guds ord fra
Bibelen. Jesus siger til os:

”Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver som tror på mig, ikke skal blive i
mørket” (Joh 12:46).

Bøn

Lav en meditationsøvelse, hvor du siger ”Jesus” – børnene ånder ind – ”Jesus” –
børnene ånder ud … Fortsæt lige så længe, børnene kan koncentrere sig.

Øvelsen kan lede videre til Jesus-bønnen: Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm
dig over mig.

Bed forbønner sammen og sig Herre, hør vor bøn efter
hver forbøn (som i messen).

Sange du kan synge:
- ’Vær ikke bange’ (se denne vejledning side 45)
- Herre gør mig stille (DUKs sangbog nr. 156)

Mind børnene og deres forældre om ”Hjemme hos os” - siderne inden de tager af sted.



86

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

-   Hvad fortalte børnene om deres søndage? Var der nogen, som ikke
       fortalte noget?

- Hvad fortalte jeg selv?
- Hvordan oplevede børnene undervisningen om messen?
- Hvad gik godt og hvorfor?
- Hvad kunne have været bedre?

- Hvad bør jeg tage op igen i næste time, med forældre,
       eventuelt til et forældremøde?

- Hvordan føler jeg mig efter dagens undervisning? Mine
følelser har altid noget at sige mig…

-  Hvad vil jeg takke Helligånden for efter denne time?

Herre Jesus, hjælp mig til at huske,
at så længe jeg holder blikket stadigt fast på dig,

vil al min uro forsvinde.
Jeg ved, at din kærlighed er større  end alle problemer.

”
”
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14 VI FEJRER MESSEN (2)
Temaet i dette kapitel behandles i

Den katolske Kirkes Katekismus (1356 og 13)

BAGGRUND

VORT LIV

Vi er allerede kommet til den sidste time! Måske går du lidt i panik, for har
børnene nu fået lært alt det, de bør kunne?

Husk: Katekese er meget mere, end blot viden. Katekese handler lige så meget
om bøn og fællesskab. Tænk på, at børnene står i begyndelsen af en livslang
katekese, en livslang voksen i troen. De kommer til at uddybe deres tro og deres
viden om Kirken igennem mange år. Vigtigst er det, at I sammen har lagt
grundstenen, tillid til hinanden, til Kirken og til Kirkens Herre. Helligånden
hjælper til med væksten…

Nu kan du faktisk ånde lettet op – men måske føler du også et vist savn. I et år
har du været en af Kirkens vigtigste tjenere, du har formidlet Guds egen
kærlighed til børnene. Tak Helligånden og dig selv for, at du har holdt ud, for at
du kunne bevare glæden under forløbet – og forhåbentligt kan du se tilbage
med lidt humor på den tid, der er gået.

Tænk på hvert eneste barn som unikt, hvert eneste har været betroet dig. Tænk
over følgende spørgsmål:

- Hvilke forandringer har jeg kunnet iagttage hos børnene i løbet af dette år?
- Hvilke minder har været særligt værdifulde for mig, hvad vil jeg bevare og
glædes over i fremtiden?
- Hvordan er min egen tro blevet fordybet i mødet med børnene?
- Hvilke håb har jeg for fremtiden, når det gælder børnene og deres spirende tro?

VOR KATOLSKE TRO

En stor glæde for os som kristne er, at vi aldrig behøver sige; ”Der er ingen dag
i morgen”. Selv ikke døden er slutningen. Vores pilgrimsfærd leder os til Guds
evige rige; vort håb er at blive fuldkommen omsluttet af Guds kærlighed.

Efter miraklet med brødet, da Jesus delte brød med sine disciple og sagde, ”Jeg
er livets brød”, var der mange, som forlod ham. Det kunne ikke acceptere hans
ord om meningen med eukaristien. Jesus vendte sig til de tolv og spurgte: ”Vil I
også gå jeres vej?” Da svarede Peter – og vi kan alle genkende os selv i hans svar:
”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er
Guds hellige” (Joh 6, 68).

GUD
KOMMER
TIL OS
SIDE 85
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At møde Jesus forandrer os og giver vores liv en hel ny mening. Gennem Jesus
får vi at vide, at Gud elsker os mere, end vi kan forstå og, at han betingelsesløst
skænker os sin kærlighed.
Vi fra vores side er så kaldet til at elske og tjene Gud. Helligåndens fællesskab
giver os kraft og glæde, så vi aldrig mister håbet.

VI LEVER VOR TRO

- Kærlighed – så enkelt og endda så svært. Hvornår er det let at besvare
Guds kærlighed i mit liv, hvornår er det sværest?
- Hvordan kan jeg formidle troen på Guds evige kærlighed til børnene?
-     Hvordan kan jeg bidrage til, at børnene får et hjemsted i kirken?
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FØR TIMEN

Når dette er årets sidste time, er det vigtigt at give børnene en sidste mulighed
for at stille spørgsmål og tale om de tanker, de selv har haft. Børnenes spørgsmål
og oplevelser er af stor betydning for vores undervisning. Når det er sidste gang,
I ses før sommerferien, ville det også være fint, hvis du kunne lave en særlig
festlig afslutning og måske byde på saft og kager.

Målsætning

Børnene lærer
- at eukaristien, hvor vi på ny fejrer Jesu sidste nadver, er højdepunktet  i det
kristne liv
- de vigtigste bønner under messens anden del

Bring med
• gruppens lys
• sangark/bog
• eventuelt noget godt at spise og drikke?

Bogtips
Angående messen, se kapitel 13.

Vi lever vor tro

Vort liv Vor katolske tro

Vi ser tilbage, Om messen

Aktivitet:
Vi finder på en forbøn,

 som vi får hjælp til at skrive i bogen

bladrer i bogen:

Eksempler fra vores liv:
vi forandrer os…

Hvad er særligt vigtigt at
huske?

Vi fortsætter med at
øve messens svar

I kommunionen tager vi
imod Jesu Kristi legeme og
blod

Guds kærlighed til
os hører aldrig op

Bøn med fredsdue

Gud bevarer os fra alt ondt

Sang og velsignelse
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I TIMEN

Byd børnene velkommen og vis, hvor glad du er for at se dem igen.

Leg    Vi leger den sjoveste leg
Tusindbenet, avislegen, ’Simon siger’…

Gennemgå de lege, I har leget i løbet af året og lad børnene bestemme, hvilken
leg, I skal lege igen – denne sidste gang.

Repetition: Hvad lærte vi sidste gang?

Spørg børnene, hvad de syntes var vigtigt af det, I talte om sidste gang. Tænk
særligt på de, der ikke kunne være med. Lyt til børnenes forslag og gentag:
NYE ORD: I messen lytter vi til Guds ord i Bibelen, og VI TROR: på søndage
fejrer vi Jesu Kristi opstandelse i messen. Spørg, om børnene har læst historien
på ”Hjemme hos os”- siderne.

VORT LIV
Vi ser tilbage på alt det, vi har lært
Lad børnene bladre i bogen og sige, hvilke sider de syntes var særlige vigtige at
huske. Er der noget, de savner? Lyt til hinanden.

Tegneserier: vi forandrer os
Bed børnene slå op på side 85, læs spørgsmålene og tal sammen om dem. Kan
de genkende børnene? (Det er Anna og David). Lad dem selv komme med forslag
til noget, man altid kan stole på.

VOR KATOLSKE TRO

Vi lærer: I kommunionen giver Jesus sig selv til os
Læs  afsnittet sammen ”I kommunionen giver Jesus sig selv til os”, side 86.

Vi øver messens svar
Se på billederne og øv messens svar sammen med børnene. Sig præstens ord og
lad børnene gentage svarene højt og tydeligt. Bed dem også øve sig på det
hjemme.

NYE ORD og VI TROR
Læs sætningerne og øv dem med børnene.

VI LEVER VOR TRO

Vi lærer: bortsendelsen
Se sammen på side 88. Sig noget om indholdet af bortsendelsen: at vi skal dele
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ud til andre af den kærlighed, vi har fået.

Vi ser tilbage
Hvad ser børnene på billedet?
Hvor er børnene på vej hen?

Spørg børnene:
- Hvad vil de mest af alt huske efter deres første år?
- Var der noget af det, de lærte, som de syntes var særligt vigtigt?
- Var der noget, der var sjovt at opleve sammen?

Andagt
Tænd gruppens lys, tak Gud og hinanden for det, der har været og gør noget af
følgende:

Fredsduen
Under messen siger vi ”Guds fred” til hinanden. Medbring en figur af en due
(eller klip en due ud i papir) og form en ”fredscirkel” med børnene. Lad børnene,
én efter én, tage imod duen, holde den i deres hænder og
afslutte en sætning, som indledes med ordene: ”Jeg
kan skabe fred ved at…”

Bøn med fagter: Gud bevarer os
Lad børnene forme en indre og en ydre kreds.
Lad dem stå ansigt mod ansigt. Bed følgende bøn
(inspireret af Davids Salme 121) og forklar fagterne:

Gud bevarer os fra alt ondt
(Børnene i den ydre cirkel vender ryggen til børnene i den indre cirkel, strækker deres arme
ud, som ville de beskytte de andre i den indre cirkel).

Gud beskytter os
(Børnene i den ydre cirkel vender sig igen mod børnene i den indre cirkel og holder armene
over deres hoved).

Gud bevarer dig, når du kommer og når du går
(Børnene i den indre cirkel går et skridt fremad og et skridt bagud).

Nu og i al evighed
(Børnene i den indre cirkel drejer rundt om sig selv)

Lad børnene bytte pladser og bed bønnen én gang til.

Sangforslag: Kom med nogle forskellige forslag, lad børnene bestemme!

Giv hvert barn en afsluttende velsignelse. Tegn et kors i panden på hvert barn
og sig: Gud elsker dig, du er det fineste, Gud har lavet!

 Måske giver du også en symbolsk gave til børnene, inden I skilles.
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”

”

KATEKETENS EVALUERING
(lav dine egne noter!)

- Hvilke tanker og spørgsmål havde børnene?
-       Hvad gik godt og, hvorfor?

-      Hvordan har jeg udviklet mig som kateket? Hvordan vil det
       påvirke min undervisning næste år?
-    Hvordan kan jeg forberede mig til næste år?
-    Hvad vil jeg takke Helligånden for efter dette år?

Tak, Herre,
for dette undervisningsår med børnene.

Tak for enhver time, hvor børnene har haft øjnene åbne;
hvor de har vist tillid og deres overraskelser.

Selvfølgelig har det været svært ind imellem og jeg har været usikker,
men jeg ved også, at vi er kommet dig nærmere

i den tid, vi har været sammen.
Amen
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fra ”Lärarhandledning till Gud kommer till oss,”  Bilag side 93 Jairus’ hus  (Katolska Pedagogiska Nämnden)



94

fra ”Lärarhandledning till Gud kommer till oss,”  Bilag side 94 Dørskilt,  (Katolska Pedagogiska Nämnden)
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fra ”Lärarhandledning till Gud kommer till oss,”  Bilag side 95 Korset  (Katolska Pedagogiska Nämnden)



96
fra ”Lärarhandledning till Gud kommer till oss”,  Bilag side 96 Kirken (Katolska Pedagogiska Nämnden)
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KALDET TIL KATEKET –
HVORDAN GØR JEG KONKRET?

Kaldet til kateket – hvordan gør jeg konkret? vil formidle nogle grundlæggende
pædagogiske tanker omkring katekese og sige noget om, hvordan du kan bruge
Gud kommer til os. Du kan læse Kaldet til kateket – hvordan gør jeg konkret?
sammen med andre kateketer i din menighed eller på egen hånd.

I evangelierne læser vi om, hvordan Jesus forkyndte og underviste om Guds
rige. Det er Kirkens ansvar at forsætte denne forkyndelse, og du er kaldet
til at deltage i denne vigtige opgave. Du er blevet bedt om at være kateket,
at forkynde Guds ord i din menighed – gennem det, du siger og det, du gør.
Hver gang du og din gruppe samles, for at fordybe Jer i, hvad I ved om
Kirkens tro, bærer du det glade budskab frem om den opståede Jesus Kristus.

- Hvorfor er du blevet bedt om at blive kateket?
- Kan du se en dybere mening – et kald fra Gud – i denne opgave?
- Hvilke gaver og talenter bringer du med dig i denne opgave?

Før jeg dannede dig i moders liv
kendte jeg dig…
… jeg er med dig…
Nu lægger jeg mine ord i din mund…

                            Jer 1, 5,8,9

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple…
                           Matt 28,19

I dette A5 hæfte kan du læse, hvordan du kan bruge
Gud kommer til os og i det hele taget alle kateketiske
materialer.

Hæftet kan bestilles på Pastoral-Centret for  kr. 50,-
(bestillingsnummer 1048)

På næste side står en indholdsfortegnelse.
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HVAD ER KATEKESE?

Hvordan gjorde Jesus?
Hvilken rolle spiller forældrene?

Hvad gør kateketen?
Først og fremmest børnene!

Som kateket vil du…

BØRNENES UDGANGSPUNKT

Hvad tænker de på?
Moralsk set

At være åben for Helligånden
Hvad ved børnene om troen?

Piger og drenge?
Grupper med børn med forskellige aldre?

Børn med handikap
Barnet tilhører en familie

- At involvere familier

FORUDSÆTNINGER FOR EN
LIVSBEKRÆFTENDE

PÆDAGOGIK

At råde over magt
At få en personlig relation til hvert barn

At lytte
At udvikle en multikulturel bevidsthed

Lejr
At skabe et godt miljø
Hvordan lærer man?
Kan  ikke sidde stille!

Vi lærer på forskellige måder:

historier
dialog og samtale

kunsten at stille spørgsmål
vi lærer gennem musik

vi lærer gennem drama og rollespil
vi lærer gennem billeder

repetition
at lære udenad

   KATEKESE ER HANDLING

     Jesus vidste meget om, hvordan vi lærer
Lærer de nok?

OM BØN OG DISCIPLIN

Stilhed og bøn
Disciplin – noget positivt

Hvad gør jeg, hvis børnene ikke vil lave de
forskellige aktiviteter?

Når der opstår problemer i gruppen
At udvikle en aktiv katolsk tankemåde

KATEKETISK MATERIALE
– MIN VIRKELIGHED

Hvad indebærer det at tilpasse
materialet til dine behov?

Til slut:

OM HELLIGÅNDEN

LITTERATUR

INDHOLDSFORTEGNELSE
’KALDET TIL KATEKET’
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KILDER

TEKSTER
Side 15, ”Herre, giv mig dine øjne” bønnen er oprindeligt skrevet til den verdensomspændende
bevægelse for bedende mødre, Mother’s Prayers, Veronica & Sandra, P.O. Box 822,
Gravesend, Kent, DA139ZZ, England.

Side 29, ”Herre, mind mig om” hentet fra Mother’s Prayers, (se ovenover side 15).

Side 40, sangen ”Nu fejrer vi  Sankt Nikolaus” dansk oversættelse af Johanna Bos efter ”Wir
feiern heut St. Nikolaus”. Tekst: Franz Kett. Hentet fra Religionspädagogische Praxis,
Handreichung für elementare Religionspädagogik, Jahg 1985, Nr IV, side 21, ”Macht hoch die
Tür”.  Alle rettigheder hos RPA-Verlag, Landshut.

Side 45, ”Vær ikke bange” Orginaltitel: ”Nada te turbe” (Taizé)

Side 58, ”Kære Far” hentet fra  Mother’s Prayers (se ovenover side15)

Side 64, ”Kære Far i himmelen” hentet fra Mother’s Prayers, (se ovenover side15)

Side 86, ”Herre Jesus, hjælp mig til at huske” hentet fra Mother’s Prayers, (se ovenover side 15)

Side 98, citat fra ”Den nordiske bispekonference” til de kateketiske centre i Norden, Pastoral-
Centret, 1999
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