


Tegn
kærlighed

I skal på jeres 
hold have

1 hånd, 
3 fødder og 
2 numser 
på gulvet

Jeg synes, alle 
mennesker bør 

være organdonor?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
nadver

I skal på jeres 
hold have 
4 hænder, 

4 fødder og 
1 næse 

på gulvet

Jeg tror på, det 
hjælper at bede?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
en budbringer

I skal på jeres 
hold have 
1 næse, 
2 knæ, 

3 fødder og 
1 hoved 

på gulvet

Jeg tror, det er 
vigtigt at have et 
håb, hvis man er 

alvorligt syg?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
et fælles skab

I skal på jeres 
hold have 
6 fødder, 
1 albue og 
2 numser 
på gulvet

Jeg tror på, at 
der er et liv efter 

døden?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
dåb

I skal på jeres 
hold have 
1 hoved, 
4 fødder, 

1 numse og 
1 albue 

på gulvet

Jeg synes, det 
er i orden at en 

hjemløs snyder i 
Brugsen?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
evighed

I skal på jeres 
hold have 

5 fødder og 
3 hoveder 
på gulvet

Jeg tror, at der 
findes tilgivelse 

for alt?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
tro

I skal på jeres 
hold have 
4 numser, 

22 fingre og 
3 hæle 

på gulvet

Jeg tror, alle 
mennesker har 

brug for at tro på 
Gud?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
opstandelse

I skal på jeres 
hold have 
1 pande, 
2 knæ, 

2 hænder og 
3 fødder 
på gulvet  

Jeg synes, det er 
i orden at sige, 

man ikke tror på 
Gud, selvom man 

er i tvivl?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
fred

I skal på jeres 
hold have 
2 numser, 
6 hænder, 

4 fødder og 
4 knæ

på gulvet

Jeg synes, det er i 
orden at gå i krig 
og slå en fjende 

ihjel?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Tegn
julenat

I skal på jeres 
hold have 
2 fødder, 
2 knæ, 
1 albue, 

2 hæle og 
1 hoved 

på gulvet

Jeg tror, man 
opstår på en eller 
anden måde og 

lever videre i 
himlen, når man 

dør?

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad du skal tegne!
 Du har nu et minut til at tegne det, der står på 
kortet. Imens skal dit hold – inden for det ene mi-
nut – gætte, hvad du tegner.
 Gætter dit hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis dit hold ikke kan gætte, hvad du har tegnet, 
har de andre hold lov til at gætte, men de kan 
ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold blive enige om en fælles 
holdning til udsagnet og stille jer på ja-feltet på 
spillepladen (hvis I er enige i udsagnet), nej-feltet 
på spillepladen (hvis I er uenige i udsagnet) eller 
Konfus-feltet på spillepladen (hvis I er i tvivl eller 
indbyrdes uenige). Men inden I begynder at disku-
tere, skal de resterende hold tage stilling til, om 
de tror, I stiller jer på hhv. ja, nej eller Konfus og 
aflevere det af de tre ja, nej eller Konfus-kort, de 
tror på, til gamemasteren.
 Når holdene har afleveret deres kort til game-
masteren, skal I blive enige om en holdning til ud-
sagnet. I må rykke et felt frem, hvis et eller flere 
hold gætter rigtigt på, hvor I stiller jer.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold samarbejde om hurtigt at 
udføre opgaven. Hvis gamemasteren bedømmer, 
at opgaven udføres korrekt, må I rykke et felt 
frem.





Hvornår bliver 
man medlem af 

folkekirken?

• når man kommer  
i folkeregistret

• når man modtager sin 
navneattest

• når man bliver døbt  
i folkekirken

Mim en lignelse 
fra Bibelen:

Et får løber væk, 
men bliver fundet 

igen
(Fra Luk. 15, 1-7 

– Lignelsen om det mistede får)

Sms
tre ord, der 

kan ødelægge 
fællesskabet

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad forbindes 
fasten med?

• at holde sig fra at spise kød 
i en periode

• at holde sig fra  
at bruge sin mobil  

i en periode
• at det er tid til eftertanke

Mim en 
begivenhed fra 

Bibelen: 
Jesus hælder vand 

op i et fad og 
vasker fødder på 

en discipel
(Fra Joh. 13,1-17 - 
Fodvaskningen)

Sms
det spørgsmål, 
I vil stille Gud, 

hvis I mødte ham 
i morgen

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
treenighed?  

• tro, håb og kærlighed
• Gud Fader, Gud Søn  

og Gud Helligånd
• at man skal være tre for 

at være enige

Mim en lignelse 
fra Bibelen: 

En mand bliver 
overfaldet 
af røvere

(Fra Luk. 10,25-37 - Lignelsen 
om den barmhjertige 

samaritaner)

Sms
en kort takkebøn

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
selve ordet 

nadver?
• brød og vin

• at få tilgivelse
• aftensmåltid

Mim en 
begivenhed fra 

Bibelen: 
Den fortabte søn 
vender hjem og 

fedekalven bliver 
slagtet

(Fra Luk. 15,11-32 – Lignelsen 
om den fortabte søn)

Sms 
en Jesus-rap 
på fire linjer

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
advent?
• nedtælling

• komme
° søndag

Mim en lignelse 
fra Bibelen: 
(Vingårds)

arbejderne får det 
samme i løn og 

nogle bliver sure
(Fra Matt. 20, 1-16 – Lignelsen 

om arbejderne i vingården)

Sms 
de tre ting, der er 
vigtigst for jer i 
jeres hverdag

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvornår er man 
kristen?

• når man går i kirke hver 
søndag?

• når man er døbt?
• når man beder aftenbøn 

hver aften? 

Mim en 
begivenhed 
fra Bibelen: 

Jesus er i ørkenen 
og bliver fristet 

af djævelen (men 
afviser den)

(Fra Luk. 4,1-13 
– Jesu fristelse i ørkenen)

Sms
tre ting, I 

synes, er mest 
uretfærdige i 

verden

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
konfirmation?

• bekræftelse
• benådet
• overgang

Mim en 
begivenhed 
fra Bibelen: 

Jesus bliver døbt 
af Johannes

(Fra Mark. 1,9 – Jesu dåb 
og Jesu fristelse)

Sms 
tre grunde til, 
at I gerne vil 
konfirmeres

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
amen?  

• tak Gud
• det står fast
• gå med fred

Mim en 
begivenhed 
fra Bibelen: 
en spedalsk 

kommer til Jesus, 
falder på knæ 

for ham og bliver 
helbredt

(Fra Mark. 1,40-45 – 
Helbredelsen af en spedalsk)

Sms 
fem bibelske 

personer  

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
pinsen bl.a.?

• at det snart er sommer
• at få fornyet mod  

på livet 
• at det er højsæson for 

at spise fisk

Mim en 
begivenhed 
fra Bibelen: 

en kvinde (Maria) 
sidder ved Jesu 

fødder og lytter til 
hans ord

(Fra Luk. 10,38-42 
– Martha og Maria)

Sms 
en kort 

morgenbøn 

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.





Hvad betyder 
»hellig«?

• from
• heldig

• hel

Mim en 
begivenhed fra 

Bibelen: 
Jesus kommer 
forbi en blind 

mand og 
helbreder ham

(Fra Luk. 18,35-43 – 
Helbredelsen af den blinde 

ved Jeriko)

Sms 
tre grunde til, at 

tilgivelse er vigtig

Regler
Du skal læse kortet højt for alle.
I skal nu på dit hold blive enige om, hvad der er 
det rigtige svar og fortælle dette til gamemaste-
ren. I har et halvt minut til at svare.
 Hvis I svarer rigtigt, må I rykke et felt frem. Hvis 
I ikke svarer rigtigt, må de andre hold svare, men 
de kan ikke få point.

Regler
Du skal læse kortet højt for alle. 
 I skal nu på dit hold udføre opgaven – blive eni-
ge om et svar og sende det i en sms til gamema-
steren, inden det igen er jeres tur.
 Svaret vil blive læst højt, når det igen er jeres 
tur, og I må rykke et felt frem, hvis gamemaste-
ren vurderer, at opgaven er løst korrekt.

Regler
Du må ikke fortælle de andre, hvad der står på 
kortet – kun til én fra dit eget hold, som sammen 
med dig skal udføre opgaven.
 I har nu et minut til at mime det, der står på 
kortet. Imens skal jeres hold – inden for det ene 
minut – gætte, hvilken begivenhed eller lignelse I 
mimer. 
 Gætter jeres hold rigtigt, må I rykke et felt frem. 
Hvis jeres hold ikke kan gætte, hvad I mimer, 
har de andre lov til at gætte, men de kan ikke få 
point.


