
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledervejledning  
 
TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder 
eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger 
”forkyndelse på stedet”, fordi vi har et stort ønske om, at teenagere må høre evangeliet, hvor de 
er, og hvor vi møder dem.   
 
TeenTools Katekismus er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp til at kunne 
få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig helhed. TeenTools Katekismus arbejder med 7 
temaer fra Katekismus Updated - dåb, nadver, trosbekendelse, skriftemål, Guds Ord, de 10 bud og 
fadervor. Et tema - en aften.  
 
Ledermaterialet indeholder forslag til gennemførelse af en hel, tematisk teenaften i det lokale 
arbejde, med forslag til et aftenforløb med forkyndelses- og formidlingshjælp - crowdbreaker, 
aktiviteter/lege med tilknytning til forkyndelsen, gruppeaktiviteter osv. Kort og godt: Hjælp til at 
strukturere, forberede og gennemføre en god, sammenhængende aften der hvor du er leder. I 
materialet finder du ideer til håndtegn til trosbekendelsen, til et løb om fadervor og mange andre 
spændende ideer.   
 
Materialet er udarbejdet i samarbejde med elever fra Børkop Højskole. Her skal der lyde en stor 
tak til eleverne. Tak for udarbejdelsen af de spændende tekster og ideer til materialet.  
I fællesskabet håber vi, at du som leder/forkynder får glæde af TeenTools Katekismus. 
 
Se på leder.imu.dk og find en lang række af andre spændende TeenTools.  

 
God fornøjelse med materialet.  

IMU  - Indre Missions Ungdom 

 
 
 
 

Et materiale udarbejdet i samarbejde   
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Katekismus Trosbekendelsen 
 
Formål: At give teenagerne en forståelse af hvad betydning trosbekendelsen har, og at den bliver me-
re håndgribelig for dem. 
 
Forslag til programforløb: 
 

 

 
 
Programforløb – de forskellige programpunkter – planlægning og gennemførelse: 
 
 
1. Crowdbreaker: Hønse-leg 
Man sidder i en rundkreds. Alle sætter hænderne op for øjnene, formet lige som en kikkert. En begyn-
der med at tage højre hånd og trække den ud, mod personen til højre, mens han/hun siger bork/gok 
(som en høne) og tager hånden op til øjet igen. Modtageren tager derefter sin højre hånd og sender 
borket videre. Sådan fortsætter legen indtil en person pludselig borker 2 gange, og denne gang med 
begge hænder (mens han kigger på næste person i rækken) Modtageren af disse to bork skal nu sende 
borket den modsatte vej rundt, med den modsatte hånd. Det er frivilligt hvornår man borker en eller 
to gange. Lige meget hvad må man ikke flytte hænderne fra hovedet, med mindre man er i gang med 
at borke. Man ”dør” ved at bruge den forkerte hånd, borke på forkert tidspunkt eller ved at flytte 
hænderne fra hovedet, og man er dermed ikke længere med i legen. 
 
2. Igangsætningsaktivitet: 
 
Skriv ”Trosbekendelse” i Googles søgefelt under billeder og print 4-5 billeder ud. Lad nu teenagerne 
gætte på hvad aftenens tema er. (Hvis du har mulighed for at benytte projektor vil det være rigtig 
godt)   
 
Tag herefter en runde og hør hvad teenagerne tænker og de umiddelbart forstår ved 
”Trosbekendelsen”?  

Tids-
forbrug 
(Vejl.) 

Programpunkter Materiale-
behov + res-
sourcekrav 

Ansvar 

30 min. 
  

Aftenopstart. 
1. Crowedbreaker 

    

10 min. 
  

2. Igangsætningsaktivitet. 
  

    

10-15 
min. 

3. Undervisning.     

30 min. 
  

4. Undervisningsrelateret aktivitet. 
 

(se under den 
aktivitet du 
vælger) 

  

10 min. 5. Opfølgning – bedefællesskab     
  

 

  

6. Husk – før aftenen: 
 

    

 7. Til yderligere inspiration i forberedelsen:   

 8. Næste arrangement:                                                                 
Forfriskning – hygge, aftenandagt,sang. 
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Spørg efter runden med et par uddybende spørgsmål (brug gerne teenagernes egne refleksioner 
fra runden).  
  
 Hvad handler trosbekendelsen om? 
 Hvad betyder trosbekendelsen for dig? 
 Hvad forbinder du med trosbekendelsen? 
 
 
3. Undervisning:  
Her forklarer du kort trosbekendelsen, ved at tage udgangspunkt i de fire opdelinger, som ses ne-
denfor. Du kan her inddrages ordforklaringer og de bibeltekster, der er noteret ved hver indde-
ling. 
 
Forsagelsen: (1. Mosebog 3,3-7) 
”Jeg forsager Djævelen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen.” 
Kort sagt handler det om, at vi ikke vil have noget med Djævelen at gøre. Hvorfor: fordi han fri-
ster mennesket til at gøre det forkerte, og hvis vi gør det forkerte kan vi ikke leve sammen med 
Gud.  
Læs skriftstedet og lad teenagerne komme med indspil på, hvem Djævelen er og hvad han gør ved 
mennesker, og spørg om de kan genkende nogle af de samme ting i sig selv. 
 
Første trosartikel: Om skabelsen (1. mosebog kap. 1 og 2) 
”Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.” 
Gud har skabt jorden og alt, ved sit mægtige ord. Han har skabt mennesket i sit billede, og det er 
meget værdifuldt for ham.  
 
Opgave: Giv eleverne 5. minutter til at finde et godt eksempel på noget Gud har skabt—de skal 
tage et billede af det med deres mobiltelefon. Noget som er smuk, godt og sandt. Tag en runde 
blandt teenagerne og lad dem fortælle hvorfor de netop har valgt deres motiv.  
  
Som forberedelse kan du eventuelt have fundet et billede af noget på nettet som minder dig om 
Gud— som fader, almægtig og jordens skaber. Brug dine egne billeder til at forklare for teenager-
ne hvad det til at forklare hvad fader, almægtig og jordens skaber vil sige.   
 
 
Anden Trosartikel: Om frelsen (Lukas evangeliet 24,1-12; Kolossenserne 1,13-16) 
”Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født 
af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almæg-
tiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.” 
 
Opgave: Tag et bord. Lad nu alle teenagerne stille sig på en lang række, lad dem herefter gå på 
bordet med deres sko. Lad dem så alle stå rundt om bordet. Tag en klud og vask bordet helt rent. 
Den anden trosartikel er begrundelsen for at Jesus kom til jorden. Han blev sendt for at gøre os 
rene, for at frelse os. Jesus gjorde det, for at vi skal være hans børn, leve med ham og altid tjene 
ham. 
 
Tredje Trosartikel: Om fornyelsen (Apostlenes Gerninger 2,1-13) 
”Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladel-
se, kødets opstandelse og et evigt liv.” 
Helligånden hjælper os til at tro på Jesus Kristus. Han kalder, samler og skaber hele den kristne 
kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette tro. Vi bliver gjort hellige ved hellig-
ånden.  DVS. vi er reelt syndere og det kan vi ikke lave om på, så vi kan ikke blive så fromme som 
vi egentlig gerne vil være. Når Helligånden virker i os bliver vi fromme, selv om vi er syndere.  
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Svære ord / ordforklaring: 

• Forsage (Djævlen): at tage afstand for enhver forbindelse med Djævlen. 

• Enbårne: Den eneste fødte. Bruges kun om Kristus. 

• Nedfaret: fare ned til dødsriget. 

• Opfaret: fare op til himlen. 
Hellig(gør): Gøres Hellig. 
 
 
4. Undervisningsrelaterede aktiviteter. 
 Her kan man vælge en eller flere af opgaverne. 
 
Dramatiser trosbekendelsen(evt. rekvisitter eller kostumer): Lad teenagerne dramatisere de for-
skellige trosartikler. Send dem i grupper, give dem en deadline og giv hver gruppe en af trosartik-
lerne.  Grupperne skal ikke være større end tre. Giv dem nogle rekvisitter. 

 
A Forsagelsen: kamera   
B 1 Trosartikel:  bold og kost 
C 2 Trosartikel:  mobiltelefon  
D 3 Trosartikel:  glas og en kuglepen  
 
Lad dem komme tilbage og vise det for hinanden. 
 

Omskriv trosbekendelsen(papir, blyanter / farver): Her kan teenagerne udfordres til at skrive 
trosbekendelsen på hverdagsdansk. Man kan bede dem om at skrive deres helt personlige trosbe-
kendelse, for at lære trosbekendelsen bedre at kende. 
 
Tegn trosbekendelsen(papir, blyanter / farver): Her kan man bede teenagerne om at tegne tros-
bekendelsen. Man kan læse en sætning ad gangen op for dem, og så bede dem om at tegne det de 
kommer til at tænke på. 
 
Håndtegn over trosbekendelsen (billederne kan hentes fra imu.dk) Billeder kan som bruges til 
inspiration. Man kan enten vælge at følge billedernes slavisk eller selv finde på nogle andre hånd-
tegn / bevægelser. 
 
5. Opfølgning og Bedefællesskab: 
 
a) Giv plads for spørgsmål og kommentarer. 
b) Bede emner: 
 
Sangforslag:  
  Fællessang   
  111 ”Ja, vi tror på Gud vor Fader” 
  9 ”De lånte en krybbe” 
  37 ”Du skabte den vældige” 
  44 ”Evige Gud” 
  116 ”Jeg er med i menigheden” 
  146 ”Majestæt, konge i evighed”  
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6. Husk – før aftenen: Find materiale til aktivitet. 
 
7. Til yderligere inspiration i forberedelsen: 
www.katekismusprojekt.dk 
  
Der findes mere end en trosbekendelse: De 3 oldkirkelige, som ikke bruges så meget. Så findes der 
de to mest almindelige, den mest kendte, der hedder Den apostolske trosbekendelse og den min-
dre kende som hedder Den nikænske trosbekendelse. 
 
8. Næste arrangement: 
 
 


