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Lektion 6: KærlighedDagens tema er kærlighed og bøn. At kærlighed er stærkere end døden – og 

at vi kan tale om både de svære og de gode ting med hinanden og med Gud.

ForberedelseDer skal evt. købes ind til aktiviteterne. Hvis man vælger at lave bønnekort, 

så skal man bruge karton, lim, glimmer og glansbilleder. Man kan måske 

finde gamle glansbilleder med bibelske beretninger og Jesu liv, eller man kan 

bruge nogle med hjerter, med engle og blomster. Man skal også sørge for at 

dække et bord med en voksdug.
BibelhistorierDagens forløb og tema præsenteres for minikonfirmanderne. Sig til dem, at 

sidst var det Jesus’ død på korset, det handlede om. Men at de også hørte, 

at det ikke var slutningen på historien om Jesus. I dag skal de høre historien 

om Jesus’ opstandelse, og om Helligåndens komme – det, vi kalder for pinse 

i kirken.

Mens børnene spiser, læses kapitlet ”En ny tid” i Bibelhistorier, s. 294-309, om 

opstandelsen og pinseunderet.Sørg for at vise dem Hanne Bartholins illustrationer undervejs, eller vælg en 

enkelt som afslutning på oplæsningen, som en slags oplæg til fantasirejsen, 

fx illustrationen s. 306.

Før rejsen
Minikonfirmander tænder (alter)lys og lægger sig til rette på madrasserne. 

Sæt dig ned blandt børnene. Musikken tændes, og når børnene ligger ned, 

kan du begynde afslapningsøvelsen og fortsætte videre til fantasirejsen. Husk 

at tale roligt og langsomt.
Afslapningsøvelse”Begynd med at lægge dig godt til rette – så du ligger på ryggen med en 

behagelig følelse i kroppen. Lad kroppen blive tung, så den synker ned i 

underlaget. Lad hovedet blive tungt. Giv slip i kæben, og slap af i kinderne. 

Måske munden er lidt åben. Lad øjnene synke langt og dybt ind i hovedet – 

og luk dem. Lad fødderne blive slappe, måske falder de ud til siden. Lad dine 
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ben blive tunge, og mærk, hvordan musklerne langsomt slapper af. Træk 

vejret dybt ned i maven. Træk vejret ind gennem næsen, og pust ud gennem 

munden. Mærk, hvordan luften kommer helt ned i maven, så den hæver sig 

og sænker sig. Lad også brystkassen blive dyb og bred, hver gang du træk-

ker vejret ind – og ud. Mærk, hvordan ryggen fylder madrassen, og hvordan 

skuldrene falder ned. Og lad arme og hænder åbne sig ud til siden – lig 

med åbne håndflader mod loftet. Træk vejret dybt ned i maven. Ind gennem 

næsen og ud gennem munden. Når du har taget en dyb indånding, så hold 

vejret et lille øjeblik, inden du puster ud. Gentag et par gange: ind gennem 

næsen – og ud gennem munden. Du er nu afslappet og rolig – og vores fan-

tasirejse begynder.

Fantasirejse
En ny tid

Du er i JerusalemI en haveI klippevæggen er der huler
Der er sten Som lukker indgangene til hulerne

Men en sten er rullet fra
Og står langt vækDer er åbent Ind til hulenSom en indgangEn døråbningDu går ind i hulenFørst er der stadig lys

Men jo længere du kommer ind

Des mørkere bliver det
Og koldereDer er en trist stemning

Der sidder én inde i hulen
En ung mand i hvide klæder
Han lyser opSå du bliver blændet

Og ikke rigtig kan se ham
Han siger At du skal gå ud igen

Og fortælleAt graven er tomDu løberDu bliver forpustetOg får varmenDu svederDu når hen til huset

Hvor alle mændene er
Skodderne er lukket for
Det er et mørkt husDu kommer ind iDer er en trist stemning

Af stilhedOg sorgDer er ingen Der spiserEller snakkerEller laver nogetMen pludselig lyder der en susen

Alle snurrer rundt om sig selv
Og råber opDu kan se At der er små flammer over det hele

Som ild
Men det brænder ikke
Det gør ikke ondtMen det suser og bruser

Inden i alleSom et åndedragSom en, der trækker vejret 
Inden i digSom om verden trækker vejret

Gud trækker vejretOg i stedet for at blive bange
Bliver du roligI stedet for vrede og uro

Bliver der roSom om det hele giver mening

Da Bibelhistorier af Ida Jessen og Hanne Bartholin udkom i 2016 skrev 

anmelderne bl.a.: ”Et sandt mesterværk. Den store danske forfatters 

børnebibel bliver svær at overgå de næste mange årtier ...” Mange 

kirker og forældre forærer da også bogen som en flot dåbsgave, der kan 

følge barnet i mange år, ja hele livet. 

Præst og forfatter Marie J. Damm har i Bibelhistorier desuden set en oplagt 

mulighed for at formidle den kristne tro til minikonfirmander. Det er der 

kommet et nyt minikonfirmandmateriale ud af – Ro og rejs, som giver 

inspiration til undervisningen. Bogen udkommer på Bibelselskabets 

Forlag den 13. juni.

Ro og rejs – Bibelhistorier og fantasirejser

Ro og rejs er et anderledes undervisningsmateriale til minikonfirmander. 

Udgangspunktet er, at kirken ikke er et sted, hvor du skal præstere noget 

bestemt. Men et sted, hvor du kan finde ro, fordybelse og selvtillid. 

Gennem ”fantasirejser”, der tager afsæt i bibelske fortællinger fra Det Nye 

Testamente, får børnene lov at tage del i det budskab, kristendommen 

forkynder. Samtidig lærer og indøver de nogle af de praksisser, som er en 

del af det at leve med en kristen tro og i et kristent fællesskab.

Ro og rejs lægger vægt på højtlæsning, samtale og oplevelse, og børnene 

vil blive præsenteret for centrale begreber og temaer i den kristne tro. 

Marie J. Damm (f. 1973) er teolog og har som præst gennem mange år 

arbejdet med at formidle kirken og kristendommen til børn og unge. 
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