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En af de store kristne konger i 1200-tallets 
Sydeuropa fik tilnavnet “skibsflåde-
planteren”. Han sørgede nemlig for 
at tilplante store fyrreplantager i 

Portugal, som flere hundrede år senere dannede 
grundlaget for at man kunne bygge en massiv 
skibsflåde og blive en søfarende nation. Skibene 
blev vejen til nye verdener og til handel og 
velstand, som man ikke engang havde turde at 
drømme om. 

En enkelt persons handlinger her og nu kan 
bære store frugter i en fjern fremtid. Det tænker 
de fleste af os nok ikke meget over i hverdagen. 
Men katekesen er netop sådan en gerning. Hvis 
du læser i dette blad, er du sikkert engageret i 
din menigheds vigtige katekesearbejde på en 
eller anden måde. Du er altså med til at kaste 
frøene til Kirkens og troens fremtidige skove. 

Billedet af kateketen som en, der planter, er 
ikke fremmed. Jesus bruger det i lignelsen om 
såmanden, der kaster sine frø. Og noget lander 
på stenjord og spirer aldrig. Men en del af frøene 
finder vej til den gode muld og vokser til fuld 
modenhed.

I en anden lignelse er kateketen som  en 
landmand, der har gjort sit arbejde og går hjem 
og hviler sig. Det er mens han sover, at kornet 
vokser. Den del er Guds arbejde. 

Lige om lidt starter en ny undervisnings sæson. 
Det er tid til at kaste frø til fremtidens skove.  

MG

At så 
fremtidens skove

Marcelino Gauguin
er leder på Pastoral-Centret
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i dag sår vi
 morgendagens

 skove
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Evangelisering vs. Katekese
Hvad betyder de? Og hvorfor er forskellen vigtig? 

Evangelisering, kommer af det græske ord 
evangelium som betyder “en god nyhed”. 
Men ikke bare én god nyhed blandt mange 
andre, men én af den slags  nyheder, der kan 
forandre livet fundamentalt. At evangelisere er 
at fortælle denne gode nyhed. I vores kontekst 
er evangelisering den proces, hvor Jesus 
Kristus bliver præsenteret for nogen, der ikke 
kender ham eller som i hvert fald ikke er blevet 
præsenteret for ham på en måde, så det gjorde 
indtryk på dem. Målet for evangeliseringen er 
at personer kommer til en personlig tro; dvs. en 
tro, der gør en virkelig forskel i deres liv. 

Hvad er katekese så?
Katekese (også fra græsk) betyder undervisning 
og handler om alt det, der kommer efter 
evangeliseringen. Katekesen skal uddybe og 
nære og føre dybere ind i troen. Det er der, hvor 
de “nyfødte” i troen bliver vist rundt af nogen, 
der har mere erfaring. Her lærer de troens 

hemmeligheder om fx. bøn, gudstjenesten, 
skriftlæsning, spi ritualitet, helgener, you name 
it. Det er selvsagt en livslang proces. Man taler 
derfor ikke alene om børne- og ungdomskatekese, 
men også om voksenkatekese og om katekese på 
alle livets stadier.

Hvorfor er det vigtigt at kende forskellen? 
Som kateket står du typisk med en meget blandet 
gruppe af børn og unge. Nogle er blevet opdraget 
i troen og har et rigt trosliv. Andre kommer fra 
hjem, hvor de aldrig taler om troen. For den 
sidste gruppe giver det ikke mening at begynde 
at fordybe sig i troen, hvis de aldrig er kommet 
til en personlig tro.  Det er for eksempel svært at 
interessere sig for messen, hvis man aldrig har 
accepteret præmisser som at vi er skabt af Gud, 
som elsker os og som vil frelse os.

Kateketen skal både kunne evangelisere og give 
katekese. Det kan du sagtens! Med Helligåndens 
hjælp.                    MG

_______________________________________________________

Kateketnyt fra Rom
To spændende dokumenter om katekese er udgivet i år: 

1) Pavens motu proprio med titlen Antiquum 
Ministerium som ophøjer kateketens rolle;  og

2) Den generelle kateketiske vejledning: Et 
dokument, der går i dybden med katekesens 
væsen, dens mål og mission.

Fælles for disse to dokumenter er at de 
understreger at katekesen / trosoplæringen er 
central for Kirkens liv. De er begge oversat til 
de europæiske hovedsprog og kan findes på 
Vatikanets hjemmeside vatican.va.

_______________________________________________________

Spørg Pastoral-Centret
Vi er til for dig som kateket.

Pastoral-Centret er til for at støtte op om 
katekesen i sognene. Vi udgiver materialer, laver 
videoer og holder kurser, mm. Få overblikket på 
vores to hjemmesider.

Derudover har Centret mange andre opgaver, 
som holder os travlt optaget. Men vi har altid tid 

til at lytte til en kateket. 
Du kan ringe eller skrive, hvis du har brug for 

råd og hjælp eller har forslag til vores arbejde.
Hold dig opdateret ved at modtage vores 

nyhedsmail. Skriv til os, så sætter vi dig på listen. 
Du kan også følge os på Facebook og Youtube.

Hjemmeside: www.pastoralcentret.dk         Webshop: www.pastoral.dk         
 33 55 60 50              @   pastoral@pastoral.dk
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Sådan gør jeg  
kateketer fortæller

Vi bruger vores talenter
Vi spurgte Helle, om at være kaldet til at være kateket.

Jeg synes godt, man kan sige, at mit arbejde med 
børn er et kald. Jeg har altid elsket det, og jeg 
har rigtig meget lyst til det. Jeg har ikke oplevet 
et kald som en stemme fra himlen, men på den 
måde, at jeg har mærket, at det er det, jeg er god 
til, og som jeg har rigtig meget lyst til. 

I coronatiden kom der nye kateketer til. Vi fik 
et nyt team, som jeg er meget glad for.

Vi bruger hver især vores talenter. Jeg bruger 
meget sang og bruger kroppen f.eks. når vi 
genfortæller bibelhistorier i små dramastykker. 
Det er utroligt, hvad der kommer frem i børnene 

ved at gennemspille lignelsen om den fortabte 
søn. En anden kateket er utrolig god til at tegne 
og laver forskellige projekter med børnene. Vi 
bruger os selv, når vi underviser.

Katekesen er så vigtig, fordi vi viser børnene, 
at Gud elsker dem, som de er. De skal vide, at de 
er skabt i Guds billede, og at de er skabt rigtig 
gode. 

Vi har brugt bøgerne Gud kommer til os og 
Jesus vores ven. Der er så meget glæde i de 
bøger. Det er den glæde, vi skal give videre.

Helle er kateket i Roskilde.
_______________________________________________________

Daglig bøn og bibellæsning
Vi har spurgt Ann-Lise, hvordan hun plejer sin egen tro.

Jeg er kommet ind i en rigtig god rytme med 
daglig bøn og refleksion. Som minimum beder 
jeg hver dag kirkens tidebøn og læser dagens 
messelæsninger. Så har jeg lidt tid til refleksion 
og jeg beder for børnene, som går til katekese, 
og for deres familier og for mig selv som kateket. 

Det, at jeg holder min tro ved lige hver eneste 
dag gør, at jeg hele tiden er åben for Helligåndens 
vejledning. Og jeg er sikker på at nogle af de 

ideer, jeg nogle gange får, er Helligånden, der 
giver mig inspiration. Jeg prøver at møde Gud 
hver eneste dag og det, jeg får gennem bøn og 
bibellæsning, prøver jeg at bringe videre til 
børnene.

Jeg er så heldig at bo meget tæt på kirken. 
Så jeg beder derinde foran tabernaklet. 
Davidssalmerne er blevet en vigtig del af mit liv.

Ann-Lise er kateket i Viborg.
_______________________________________________________

Katekese - hele menighedens anliggende
På Nørrebro i København prøver de en helt ny model af.

Diakon Michael Münchow fik til opgave at 
lægge programmet efter mange år uden 
firmelsesundervisning. Det var en anledning til 
at tænke nyt.

I samtale med menigheden ledte han efter en 
model, hvor firmelsen kunne blive et anliggende 
mellem firmanden og hele menigheden - altså 
ikke en traditionel undervisning mellem nogle 
kateketer og en gruppe unge.

Ideen er at lade firmanderne møde mange 
forskellige facetter af troslivet og møde de 
mennesker, der tilsammen udgør menigheden 
på Nørrebro. 

Nogle undervisningsgange bliver “åbne 
events”, hvor andre også kan komme. Det kan 
f.eks. være en aften, hvor man møder søstrene 
fra Kærlighedens missionærer eller præsenteres 
for franciskanernes spiritualitet. Der kan være 

fortsættes på næste side
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emner om skaberværket og økologi. Endelig vil 
de også inddrage unge, der blev firmet for få år 
siden, og lade dem fortælle, hvad troen betyder 
for dem i de tidlige år af deres voksenliv.

“Med hensyn til mødehyppighed var det 
naturligt at se på, hvordan de gør det i andre 
sogne. Nogle mødes på hverdagsaftener, andre 
lørdag eller søndag, og det er meget forskelligt, 
hvor mange timer, man har sammen.” siger 

Michael. “Vi endte med at lægge os fast på en 
model, hvor vi mødes på en fast hverdagsaften 
- dog ikke hver uge - og enkelte lørdage, hvor vi 
kan have lidt mere koncentrerede forløb.” 

“Men det, vi stræber efter er helt klart at 
skabe et rum, hvor troen bliver givet videre fra 
generation til generation”.

Michael er diakon ved Sakramentskirken.

_______________________________________________________

Hvordan finder jeg inspiration?
Brug menuerne og søgefunktionen på www.pastoralcentret.dk 

Hjemmesiden gemmer på mange gode res-
sourcer til katekesen. 

Et eksempel er de mange ice-breakers og 
navnelege, som er særligt gode at bruge, når 
man starter en ny sæson. 

Artiklerne kan være svære at finde, men her 
får du hemmeligheden:

Brug søgefeltet og menuerne
Prøv at se, hvad du finder vha. søgefeltet øverst 

til højre, når du f.eks. skriver meditation eller 
navneleg eller bare tips. Du kan også bruge 
menuerne: Artikler og undersider er ordnet 
på logisk måde i hovedmenuen (Prøv at se, 
hvad der gemmer sig i menupunktet “Tips til 
undervisningen”). Derudover er der nyttige 
drop-down-menuer i højre sidebjælke (de kan 
måske ikke ses, når man tilgår siden fra en 
mobiltelefon). Her kan man finde artikler efter 
emne, f.eks. faste, bøn, første kommunion...

Når det er sagt, kan det også blive for meget! 
Tag kun det, du har brug for. Husk at forenkle din 
katekese. Læg noget af dig selv i undervisningen. 

Kateketen er ikke bare en lærer - kateketen 
deler noget af sig selv, noget af sin tro. Kun ved 
at dele dig selv, kan du være troværdig, dvs. værd 
at tro på.

Herover ser du et eksempel på en artikel, man 
kan finde på www.pastoralcentret.dk

_______________________________________________________

Tips til katekesen - det fysiske rum
Tænk også på hygge og rekvisitter, når du planlægger din katekese.

Prøv at se på hele oplevelsen fra barnets pers-
pektiv:

Hvordan er det mon at blive tage imod hos 
jer? Hvad kan der gøres for at skabe hygge og 
tryghed?

Hvordan kan du bruge hele rummet i 
undervisningslokalet og i kirken? Hvordan kan 

der skabes rum for forskellige typer børn (fx. de 
livlige og de mere stille)? 

Bliver børnene hilst på ved navn? Kan de 
hinandens navne? Vil du bruge navneskilte? 
Eller navnelege?
Hvad kan du bruge af rekvisitter og genstande, 
når du fortæller historier ?



7

KateKet i dag

En gave fra Franciskanerne
ny bog om Maximiliam Kolbe

Sammen med dette kateketbrev har vi sendt et 
frieksemplar af en ny børnebog. ”Mysteriet om 
de to kroner” handler om den hellige Maximilian 
Kolbe. Hvis du ikke har set den, så spørg din 
præst eller menighedsrådsformand efter den.

Bogen fortæller om den hellige Maximilian 
Kolbe, som blev martyr, da han gav sit liv for en 
anden fange i koncentrationslejren i Auschwitz. 
I 12 afsnit hører vi om Maximilians liv fra han 
var barn og i et syn så Jomfru Maria. Han blev 
senere franciskanerpræst og en ivrig missionær 
og endte sine dage i Auschwitz i 1941. Maximilian 
Kolbe er en af de mest fascinerende helgener i 
nyere historie og et eksempel på hengivenhed til 
Gud og selvopofrende kærlighed. 

Vi kan anbefale bogen som en helgenhistorie, 
man kan læse til katekesen, eller som man kan 
give børnene til at læse hjemme med forældrene. 

Bogen er udgivet af franciskanerne i Danmark 
og sælges til den generøse pris 50,- (der er rabat, 
hvis man bestiller 10 stk). 

Bogen kan bestilles i Katolsk Webshop  
www.pastoral.dk

Scan QR-koden her 
med kameraet på 
din smartphone
og kom direkte til 
videoerne:

Følg Pastoral-Centret  på       YouTube



8

Læg det rigtige budget
Husk penge til materialer, saftevand, ekstra bøger og gaver.

Står du og mangler penge i løbet af sæsonen? 
Hvis ja, så er det måske i år, du skal prøve at fast-
sætte forældrebetalingen, så der er råd til alle de 
materialer og bøger, du skal bruge. 

De fleste forældre betaler mange hundrede 
kroner for at deres børn går til noget og vil ikke 
undre sig, hvis det f.eks. koster 800 kr at gå til 
førstekommunion. I kan jo altid give rabat eller 
friplads til de, der ikke har råd.

Dit budget bør tage højde for:
• Undervisningsmaterialer 
• andre supplerende bøger/materialer
• transport, hvis I skal på tur
• materialer til kreative aktiviteter eller 

udendørs lege 
• saftevand og kiks
• DUK-weekend (inkl. transport) 
• Gave til børnene efter endt forløb

_______________________________________________________

Retræte - en miniferie med Gud
Karmelitisk stille retræte. Tema " Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig".

Vi gentager successen med en weekendretræte 
for kateketer og andre interesserede. Det sker 
fra torsdag den 6. januar kl. 18 til søndag den 9. 

januar kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo.
Der er få pladser tilbage. 

Se  www.pastoralcentret.dk > Kurser
_______________________________________________________

En hilsen fra Katolsk Webshop
Rosa fortæller: Webshoppen bugner med gaveartikler og spændende nye udgivelser! 

Katolsk Webshop er en del af Pastoral-Centrets 
mission. Al overskud fra salget går til Centrets 
arbejde, herunder til produktion af nye katolske 
børnebøger og materialer til Kirkens vækst.

Det er den hellige Josefs år. Ud over nogle 
udgivelser har vi en lille medalje i aluminium. 

Find den under “Til hjemmet > Vedhæng og 
medaljer” eller brug søgefunktionen.

Der kan du også finde vedhæng til 
halskæder – elegante smykker i rustfrit 

stål til både 1.kommunionsbørn, 
firmander og voksne.

Der er nye, smukke 
rosenkranse i forskel -
lige, farver og materialer.  
Priser fra kr. 59,00.

Du finder også et bredt 
udvalg  undervisnings-
materialer til katekesen; 

katolsk litteratur til at nære din tro; Bibelen i 
forskellige udgaver og masser af børnebøger, 
der kan hjælpe familierne at lære om troen.

Find Webshoppen på adressen: 

www.pastoral.dk

Rosa arbejder med webshoppen og andre 
administrative opgaver på Pastoral-Centret.
Hun træffes mandag og onsdag kl. 9.00-15.00.
Ring gerne til Rosa på 33 55 60 50.

Rosa Maria Ørtved Knudsen
håndterer dine ordrer på Katolsk Webshop



Pastoral-Centret 2017 
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Sycamore – nu med danske undertekster
Nu kan du se den flotte videoserie om katolsk tro med danske undertekster.

Nogle menigheder kender 
allerede Sycamore-serien 
og har brugt filmene under 
corona-nedlukningen. Men 
nu har Pastoral-Centret sørget 
for at filmene også har danske 
undertekster.

Sycamore er en serie film, 
et kursus, som kan bruges i 
menigheden, skolen eller i 

anden sammenhæng. P. Wang, 
som er den gennem gående 
taler i filme ne, har en åben 
og respektfuld tilgang krydret 
med en god portion britisk 
humor. Filmene lægger op til 
dialog og refleksion bla. med 
små spørgsmål undervejs og 
interviews af folk på gaden. 

Bag Sycamore er en hel 

vision for evangelisering. P. 
Wangs ønske er at videoer-
ne hjælper mennesker til at 
mødes og tale om tro og at 
dette fører til fællesskaber, der 
begiver sig videre sammen i 
troens vandring. Bag Sycamore 
er en ambitiøs vision om at 
forny menighederne. 

Sycamore-filmene er en introduktion til den katolske tro over 20 afsnit, der kan bruges til 
studiekredse, til firmelsesforberedelse og lignende, men også med stor fordel kan ses af 
enkeltpersoner.

Derfor skal der lyde en 
opfordring her fra Pastoral-
Centret om at kigge på 
Sycamore og se, hvordan det 
kan bruges i din menighed.

Hvordan det kan bruges
Videoserien er struktureret 

sådan, at man kan blande 
og udvælge filmene efter 
behov til forskellige forløb 
og dermed bruge dem i så 

forskellige sammenhænge 
som voksen katekese, samtaler 
med konvertitter eller en 
møderække for de, der vil tale 
om tro. Flere menigheder har 
allerede brugt videoerne i 
firmelsesundervisningen.

Man kan lave en online 
møderække eller mødes fysisk 
med en gruppe mennesker.

Og fik vi nævnt, at det er helt 
gratis? 

Se videoerne nu på 
www.sycamore.fm/videos

MG

I september holder vi efter 
planen et online-møde, hvor 
vi introducerer Sycamore og 
diskuterer, hvordan man kan 
bruge det. Skriv en mail til 
pastoral@pastoral.dk hvis du vil 
have besked om dette møde.
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10 råd til en perfekt undervisningsstart 
af Eva Maria Nielsen. 

1. Kom i god tid og forbered lokalet på forhånd
Rummet skal give gode muligheder for samværet. 
Sørg for, at der er udluftet, og temperaturen er 
behagelig. 

2. Afprøv en ny siddeordning
Katekese  er ikke klasseundervisning i skolen. 
Stil stolene i en rundkreds. Overvej, om du 
virkelig har brug for bordene. Eller kan man 
sidde på puder og tæpper?

3. Skab en midte i jeres rundkreds
Lav en midte i jeres rundkreds, gerne sammen 
med børnene, og pynt med dug, lys, blomster 
eller en ikon. Midten samler og må gerne pege 
på katekesens midte: Jesus Kristus.

4. Hils på alle med god øjenkontakt
Alle har behov for at blive set, hørt og anerkendt. 
Vi vil ses som dem, vi er – i dybden – og føle os 
elskede ubetinget. Hold god øjenkontakt, så 
børnene hver især oplever, at du ser dem.

5. Tal et par ord med hver deltager
Tag dig tid til at tale med hver enkelt, når de 
ankommer, eller i pauserne, eller mens I rydder 
op. Med tiden lærer du, hvad der optager dem. 
Vis, at du er interesseret. Det samme gør Gud. 
Hver person er vigtig for Gud. Det skal deltagerne 
erfare i din måde at være på: De er hver især 
Guds øjesten. (Jfr. Zak 2,12, Sl 17,18).

6. Navneskilte giver tryghed og ro
Nogle kender måske hinanden fra skolen eller 
søndagsmessen; men ikke alle. For at ingen skal 
blive fravalgt eller føle sig alene, kan du sætte 
navneskilte på siddepladserne. Så ved alle, hvor 
de skal sidde, og der falder hurtigere ro. Det er 
også en hjælp til at få styr på navne og ansigter. 

7. Kend de deltagernes navne
Lær hurtigt alle navne. Få billeder af alle ved 
første møde, evt. et sjovt gruppefoto. Gud selv 
kender jo vore navne. Derfor skal vi også kende 

hinandens navne. Nogle navne er svære at 
huske, fordi vi er en international kirke. Men 
gør dig umage, og udtal dem rigtigt.

8. Brug sociale medier til kontakt
Opret f.eks. en facebookgruppe til jeres hold. 
Brug gruppen til at sende noget ud til næste 
katekese, tanker til inspiration, stille dem 
spørgsmål eller give dem en musikvideo, som 
kan vække tanker til næste gang. Giv dem 
små udfordringer til deres hverdag: at bede 
morgenbøn, at smile til en fremmed, at hjælpe 
andre, osv. 

9. De første 10 minutter er afgørende
Hvis du ikke fanger børnenes opmærksomhed i 
løbet af de første 10 minutter, så mister du dem. 
De udvandrer måske ikke fysisk; men de vil 
ikke engagere sig personligt i din undervisning. 
Begynd med ting, de kender og kan forholde sig 
til. Vis, at du er interesseret i deres liv, i deres 
spørgsmål og i dem som personer. Sørg for, at I 
griner sammen. Så start gerne med en vittighed.

10. Bed for dem og sammen med dem
Gud giver os troen og kalder på hver enkelt af os. 
Det er ham, der skal åbne de unges hjerter. Gør 
det til en god oplevelse at bede. Afprøv forskellige 
bønsformer: meditation, dans, forbøn, stille bøn 
osv. Husk: mange er uvant med at bede. Vent 
med at bede indtil afslutningen og gør det kort 
og enkelt de første gange. 
Husk også selv at bede for børnene og deres 
familier. Du kan udrette meget med din forbøn.

Artiklen har tidligere været bragt i en længere 
form på www.pastoralcentret.dk.



13

KateKet i dag

Klassikere i nye klæder
Vi har genudgivet to klassikere fra serien "Kristen spiritualitet"

Wilfrid Stinissens Når natten falder på er en 
gennemredigeret udgave af “Bønnens vej”. 
På baggrund af den store respons, han fik 
på førsteudgaven og besluttede Stinissen at 
omskrive store passager. Resultatet blev Når 
natten falder på, nu for første gang på dansk. 
Bogen er en guide til stille bøn og giver en 
håndsrækning til den, der føler at bønslivet 
er gået i stå. Stinissen er den kendte åndelige 
vejleder og karmelitermunk, der også er forfatter 
til andagtsbogen "I dag er Guds dag".

At leve som elsket af den meget populære 
forfatter, præsten Henri Nouwen, har tidligere 
været udgivet under titlen "Den livslange glæde".  
Den unge præst og forfatter bliver udfordret 
af sin ikke-troende ven, Fred til at skrive 
ham en bog. Men det skal være en bog, som 
ikke-kristne skal kunne forstå. Uden al det 

indforståede sprog, 
som kristne bøger 
ellers er fyldt med.

Begge bøger kan fås 
på Katolsk Webshop! 
www.pastoral.dk

_______________________________________________________

Tillykke, du overlevede Corona – hva’ nu? 
Nogle frygter, at det bliver svært at få folk tilbage til kirken. Hvad betyder det for dig som kateket? 

Det kan være svært at komme i kontakt med 
mulige førstekommunikanter og firmander. 
Måske har I brug for at gøre en ekstra indsats i 
år. 

Lad os se det i øjnene: En del af de registrerede 
medlemmer i sognet er i virkeligheden meget 
løst tilknyttet. Det er de, som sjældent eller 
næsten aldrig kommer i kirke. Vi er i fare for at 
miste dem helt – måske især nu efter corona. 

Og måske netop disse mennesker har allermest 
brug for, at Kirken rækker ud til dem. Glem 
ikke at sakramentsforberedelsen er en af de 
allerbedste muligheder for evangelisering. Hvis 
det lykkes jer at få fat i disse familier, så kan det 
gøre hele forskellen for nogle børn, der enten får 
eller ikke får lov til at høre om Guds kærlighed.

Tænk derfor på, hvad I kan gøre for at række 
ud: Kan I ringe rundt til alle potentielle familier? 
Kan I skrive ud til dem? Kan I samarbejde med 
den lokale katolske skole om at få fat i familierne? 
Kan I holde en særlig familiemesse, som I 
annoncerer vidt og bredt, hvor I lokker med en 
malebog og har forberedt en god modtagelse og 
en invitation til undervisningen?

Har du andre kreative idéer til at få fat i årets 
katekesebørn, så del dem gerne med os og med 
andre kateketer på e-mail eller facebook.

MG



På vej med Kristus
Bispedømmets bogserie til katekese til førstekommunion og de efterfølgende år. 

På vej med Kristus er navnet på bispedømmets 
bogserie til undervisning af børn i katolsk tro. 

Bind 1 og 2 anvendes til forberedelsen til 
første kommunion. Men mange menigheder 
har kommunionsforberedelsen over kun ét år 
og vælger derfor én af de to bøger, oftest "Gud 
kommer til os".

1. Gud kommer til os 
Undervisning før 1. 
kommunionsforberedelsen 
(7-8 år; 2-3 klasse).  
Ny udgave udkommer i 
slutningen af august 2021.

2. Vores ven Jesus 
Forberedelse til 1. 
kommunion  
( 8-9 år; 3-4 klasse).

Bind 3-6 er beregnet til de efterfølgende 
undervisningsår og bruges mest i skolerne. 

3. Kirken – vores hjem 
Fortsættelse af under-
visningen efter første 
kommunion ( 9-10 år; 4-5 kl.)

4. Guds folk på vandring 
Fører os dybere ind 
i troens historie om 
hvordan Gud henvender 
sig til mennesket og frelser 
sit folk. (10-12 år; 5-6 kl.)

5. Det glade budskab 
Jesus Kristus som centrum 

for vor tro. Kommer ind på  
Kirkens syn på kærlighed, 
livets ukrænkelighed mm. 
(12-13 år; 6-7 kl.)

6. Kirkens historie 
Fortæller hele kirkens 
historie fra første århundrede 
til i dag med fokus på kirken i 
Danmark. (13-14 år; 7-8 kl.)

_______________________________________________________

Til firmelse
Youcat-serien er vores klare anbefaling til undervisningen til firmelse. 
Læs mere og download smagsprøver: www.pastoralcentret.dk > Tips til undervisningen > 
Firmelse
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Find bøgerne på Katolsk Webshop
www.pastoral.dk
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KateKet i dag

Katolske bøger til familierne
Alle burde høre evangeliet på et sprog, de kan 
forstå. Og heldigvis har vi mange katolske bøger 
på "børnesprog". Bøger er gode værktøjer, når 
børn og forældre skal på opdagelse i troen.

F.eks. hjælper opgavebøger forældrene 
med at videregive troen i en travl hverdag. De 
stimulerer snakken derhjemme, når barnet 
spørger mor og far om hjælp til opgaven. Det 
kan give rigtig gode stunder med samtaler om 
helgener,  tilgivelse eller lignende.

Vil du have katekesebørn, der kan deres Fader 
vor? Så hjælp familierne helt fra starten.

Sådan kan I bruge bøgerne i jeres mission:
• som ekstramaterialer i katekesen
• som gaver til små søskende (husk at regne 

det ind i budgettet - se side 8)

• som gaver til børnenes førstekommunion 
• som gaver til alle børn, der kommer til jul

Eller hjælp forældrene til selv at finde disse 
bøger. Kontakt os, hvis vi skal sende dig  
reklamefoldere til at dele ud til 
familierne.

Pastoral-Centrets team 

Rosa Maria 
Ørtved Knudsen
adm. sekretær / 

Katolsk Webshop

Marcelino Gauguin
Afdelingsleder

Eva Maria Nielsen
Teologisk Konsulent

Christian Noval
Præst

Hjemmeside: www.pastoralcentret.dk         Webshop: www.pastoral.dk         
 33 55 60 50              @   pastoral@pastoral.dk



Fortællinger, der nærer troen
Nye videoanimationer er et supplement til førstekommunionsundervisningen.

Vi har produceret korte videoer til dig, 
der bruger bogen "Gud kommer til 
os" (se side 14) i katekesen. De små 
animationer kan bruges, hvis du som 
kateket ønsker noget at supplere med 
til førstekommunions undervisningen. 
Eller du kan anbefale børnene at se dem 
med forældrene. 

Videofortællingerne lægger sig tæt 
op ad temaerne for de enkelte kapitler 
uden at gentage indholdet fra bogen.

Religionspædagogiske overvejelser bag
Der er ét tema pr. video med tilhørende nøgleord, 
læringsmål osv. Hver enkelt video er "scriptet" 
ned til det mindste. Historien er skåret ned til 
et minimum for at skabe et præcist og fokuseret 
budskab. Det skal være kort og alligevel dybt. 
Alle billeder er skabt for at illustrere emnet og 
følge ordene. 

 Handlingsforløbet starter altid med dagligdags 
eksempler fra børnenes liv, og hovedtemaet for 
videoen lanceres derefter. Så følger en illustration 
af den samme idé med et eksempel fra Bibelen 
eller fra en helgenhistorie. Videoen afsluttes 
med en tilbagevenden til barnets hverdag ofte 
ved hjælp af de samme eller lignende billeder 

og de samme ord som i videoens begyndelse for 
at fremhæve læringsmålet.

Eksempel: Video 1. Du er noget helt særligt
Emne: Det er godt, at du er her. Du er vigtig, 
selvom du er lille. Bibelhistorie: David salves i 
Betlehem. Nøgleord: Du er villet. Gud har skabt 
dig helt unik. 

Eksempel: Video 3. Skabelse. Hvordan blev alt til? 
Emne: Gud skabte verden med vilje. Gud 
siger, at "det er godt". Nøgleord: Forundring, 
skønheden i små ting, ro, natur, det fantastiske 
i verden. Bibelhistorie: Skabelsen. Læringsmål: 
Skaberværkets skønhed peger på Gud. Bibelen 
fortæller, at alt er skabt af Gud.

Indtil videre har vi produceret videoer 
til de første 7 kapitler af bogen, og der er 
flere på vej.

Ligesom med alt andet, vi laver, vil vi 
utroligt gerne have feedback fra dig. Kan 
du bruge videoerne? Og hvis du allerede 
bruger dem, hvordan oplever du, at 
børnene responderer på dem? Har du 
forslag til forbedringer?

MG

Find videoerne her:
www.pastoralcentret.dk/
video-til-foerstekommunionen
(eller scan QR-koden med kameraet i din smartphone)


