
 
 

  Tro og tvivl – trosbekendelsen og dåb 

FB: Læs om dåben (http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/) og diskutér 

for og imod spædbarnsdåb. Spørg evt. dine forældre, hvorfor de valgte/fravalgte dåb af 

dig. 

(Præstens opgaver: Opfølgning på FB-diskussion. Dåbsritualet, begrundelsen ud fra NT 

og traditionen. Ritualet gennemgås med fokus på sanserne. Hvad synes du? 

Lav one-liner om dåbens betydning. (Dåben er, at Gud altid er foran os)). 

 

  Gud Fader 

FB: Overvej følgende udsagn: Gud er magten til at være til i alt, hvad der er til. Kom 

med andre forslag. Hvordan er en god far? 

 

  Tema om døden i forbindelse med allehelgensdag 

FB: Fortæl/post om et stykke musik, du holder af, som siger noget om at være 

menneske med døden som vilkår; evt. en sang, som trøstede dig, da et familiemedlem 

døde.  

Tag billeder af forsk. gravsten/kirkegårde – eller medbring dødsannoncer. Efter optakt, 

gruppearbejde med billederne, sammenfatte: Forskellige forestillinger om døden...  

 

  Kirken 

FB:Diskuter, hvad kirkens vigtigste opgave er – f.eks. om det er at være et mødested 

for dem, der tror på Gud, eller om det er at fortælle mennesker uden for kirken om 

Gud? 

 

  Kirken 

FB: Find på spørgsmål til en FAQ om gudstjenesten til kirkens hjemmeside. 

 

  JUL: 

FB: Fortsæt sætningen: Jeg glæder mig til jul, fordi... 

 

 

  Bibelen, Guds og menneskers værk 

FB: Post et godt citat fra Bibelen (findes på Bibelen online / nettet / aviser /andet), 

gerne et, der provokerer / overrasker / glæder. 

 

  FB: Hvorfor griber Gud ikke ind over for det onde i verden, naturkatastrofer, krig, 

fattigdom osv. Er det et problem for om man kan tro på ham? Hvordan ville verden se 

ud, hvis det onde havde al magt? 

 

  FB: Find frem til to historiske oplysninger om Jesus og to trosudsagn. Post gerne et 

billede af Jesus fra nettet – enten ’traditionelt’ eller helt alternativt/syret. 

 

  FB: Hvordan ville det være, hvis det var umuligt at sige undskyld? 

 

  Et billede – se hvordan man uploader et billede  - klik her. 

FB: Hvad fortæller billedet Jer? 

  

  Vis en video – se hvordan du laver et link til Youtube 

FB: Se den lille fortælling og tænk over den til næste gang vi mødes. 

http://www.youtube.com/watch?v=VOFbWroPTOg 

(Der er 42 små fortællinger man kan bruge) 

 

 

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/
http://www.youtube.com/watch?v=X2EDlwnBWaI
http://www.youtube.com/watch?v=VOFbWroPTOg


 
 

  Små film 

Søg efter youtube videoer på Folkekirkens Konfirmandcenters hjemmeside – eller klik 

her 

To eksempler: 

 Spin – klik her.  

 Ordets magt – klik her 

Man kan i forbindelse med de nævnte videoer stille dem opklarende spørgsmål eller 

give dem en opgave. 

 

  Bøn: 

FB: Skriv en bøn se måske Jokeren’s bøn først – klik her 

 

  Spørgeskema – se hvordan du opretter – klik her: 

Ved at oprette et spørgeskema skal konfirmanderne bare sætte et kryds. 

Her er mulighederne utallige, lige fra det helt banale til små spidsfindige spørgsmål, 

hvor konfirmanderne bliver overrasket og lærer noget nyt. 

 

  FB: Hvad betyder frelse: 

 Fred 

 Fri hals 

 Fisk 

 

  FB: Søg på nettet og svar på spørgsmålet 

 Hvad betyder dåb?  

 I Hvilken salme står der at Kirken er bygget af levende stene?  

 Hvem var Johannes døberen?  

 Find et symbol for kirken?  

 Hvad betyder treenighed? Osv 

 

 

http://www.konfirmandcenter.dk/index.php?id=364&tx_konfmat_pi1%5baction%5d=result&tx_konfmat_pi1%5bcontroller%5d=Material&cHash=4d8f7fbf175a65e4a72558dc0443651c
http://www.konfirmandcenter.dk/index.php?id=364&tx_konfmat_pi1%5baction%5d=result&tx_konfmat_pi1%5bcontroller%5d=Material&cHash=4d8f7fbf175a65e4a72558dc0443651c
http://www.youtube.com/watch?v=oP59tQf_njc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gy4ELGGTGfE
http://www.youtube.com/watch?v=SqtCpJWTZKs
http://www.youtube.com/watch?v=X2EDlwnBWaI

