
AFSKAF
FATTIGDOM

1. Find billeder af fattigdom
i bøgerne, aviser og magasiner

2. Klip ud
3. Hæng op



STOP SULT

1. BRAINSTOM: Hvad er vigtigst
i dit liv?

2. Skriv på post-it

3. Hæng op



SUNDHED OG TRIVSEL
Tal om følgende
• Er du udenfor i frikvarterne?

- Hvorfor/hvorfor ik?
• Snakke du med dine venner om hvordan

du har det? - Hvorfor/hvorfor ikke
• Føler du dig sikker i trafikken?

- Hvorfor?
• Hvad betyder sundhed?
• Hvad betyder sikkerhed?



KVALITETS UDDANNELSE
Hvad synes I, vi skal lære til

konfirmationsforberedelse?
Skriv små sedler, (med ønsker)
og aflevere dem i kurven

så kan det være at vi skal
lave dem i løbet af foråret



LIGESTILLING
MELLEMKØNNENE

Tal om følgende:
• Findes der drenge og pige farver
• Vil du giftes med en din mor har valgt
• Hvor mange mandlige og kvindelige

lærer , har i?
• Hvad er ligestilling?
• Hvorfor er ligestilling vigtigt?



RENT VAND OG SANITET
Hvornår bruger i vand?

Hvornår bruges vand i bibelen og kirken?

"SANITET" betyder
sundheds og
hygiejneforhold



BÆREDYGTIG ENERGI
1. Tag et billede af:

2. Sende billederne til præsten mobil:

Jeres billeder ender på skærmen

• Lys
• Mørke
• Lys og mørke



ANSTÆNDIGE JOBS OG
ØKONOMISK VÆKST
Hvorfor er det fedt og vigtigt at
have et arbejde man er glad for?

1. Skriv jeres svar på post-it
2. Hæng dem op!



INDUSTRI, INNOVATION
OG INFRASTRUKTUR
Leg med magnetpladerne

1. Find og læs delmålene for verdensmål nr 9.
2. Vælg et delmål
3. Lav et billede med magnetpladerne

som passer til dit valgte delmål.



MINDRE ULIGHED
Tal om følgende:
• Hvad betyder ulighed?
• Hvordan skaber du mindre ulighed?
• Er det uretfærdigt at nogle får mere hjælp end andre -

f.eks. i skolen
• Hvornår har man mange penge?
• Er der religions ulighed i Danmark
• Søger du visum hver gang du skal på ferie



BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND
Find så mange symboler du kan
i folkekirkens logo

• Hvad betyder de?



ANSVARLIGT FORBRUG
OG PRODUKTIONSFORMER
Hvad betyder ordet
"at herske"
- skriv jeres svar på papiret



KLIMAINDSATS
Tal om følgende:

- Hvor ofte spise du kød?

- Hvem har ansvaret for klimaet?

- Hvor lang tid går du i bad?

- Hvad er det bedste ved klimaet?

- So
rter

er i
jere

s af
fald

?

- Hvordan kommer du i skole?

- Hvor ofte streamer du?

- Hvad kan du gøre for klimaet



LIVET I HAVET
Livet på jorden ser vi hver dag
men hvad sker der under vandet
1. Tegn her livet under vandet



LIVET PÅ LAND
1. Find salme-citater, som handler

om natur, land osv.
2. Klip dem ud og hæng dem op



FRED, RETFÆRDIGHED
OG STÆRKE INSTITUTIONER
Tal om følgende:
• Kender du nogen som bliver mobbet? - Hvem hjalp dem?
• Hvem bestemmer i skolen? Hvem bestemmer over skolen?
• Er det uretfærdigt, at man ikke har stemmeret, når man er
16 år gammel

• Hvad er fred? Hvad synes du er retfærdigt?
• Hvad er forskellen på at tilgive og at glemme?
• Skal man altid tilgive?
• Kan man altid tilgive? •



PARTNERSKAB
Vi siger at kirken er skabt af levende sten og de
levende sten er os! Vi er en del af kirken.
Vi er kirken - og vi har brug for hinden

• Tegn et billede af hinanden og skriv ting i værdsætter
ved den anden
• Sæt tegningen på den store kirke


