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Helgengruppene og helgenoppgaven 

I introduksjonen til hver av veilederne (s. 7) finner du følgende informasjon: 

Helgengrupper og helgenoppgaven – Hva er dette?  Våre helgener er våre trosforbilder, og konfirmanter verden 

over blir oppfordret til å ta et helgennavn. I veilederen vil du se bildet av en helgen i begynnelsen av hver samling (til 

inspirasjon for deg, kateketen), og flere av undervisningsoppleggene tar for seg livet til en helgen. For at 

konfirmantene bedre skal forstå hva en helgen er, og gjerne huske/lære litt om noen av helgenene, kan det være lurt 

å la konfirmantene selv presentere noen helgener for hverandre. I veilederen foreslås derfor å bruke noe som kalles 

helgengrupper. 3 ganger hvert år oppfordres du til å dele inn konfirmantene i grupper. Her slår du to (kanskje tre) 

fluer i en smekk. Først og fremst er det lettere for konfirmantene å bli kjent i små/mindre grupper, og flere tør 

kanskje delta når de ikke trenger å forholde seg til alle (plenumsgruppa) på en gang. Hver gang du deler inn i nye 

grupper foreslås det så at gruppene får hvert sitt helgennavn (du velger navnene). Gi gruppene noe enkle ressurser 

om helgenen de har fått tildelt, og be dem lage en liten presentasjon om denne. Presentasjonene deler de med 

hverandre. I nettressursene vil du finne enkel informasjon om en rekke helgener, og et forslag til hvordan 

konfirmantene kan gå frem når de forbereder sin helgenpresentasjon. 

 

 

Her finner dere en større oversikt over våre helgener: Den katolske kirkes helgener — Den katolske kirke 

 

 

Selve oppgaven 

Hver gruppe får tildelt en digital og/eller papirressurs (evt. bøker, hefter. Det 

du/dere har til rådighet.) Så skal de prøve å finne svar på noen av (eller så mange 

som mulig/alle) disse spørsmålene: 

 

1) Hva het og heter helgenen? Eks. St. Olav blir kalt nettopp det «St.Olav», men hans 

opprinnelige/fulle navn er Olav Haraldsson. 

 

2) Hvor kommer helgenen fra (land, by/sted), og hvor ble helgenen mest kjent for å 

oppholde seg (Hvilket land og hvilken by/sted blir knyttet til helgenen)? 

 

3) Hva gjorde denne personen som første til at han/hun ble helgenkåret? 

 

4) Fortell gjerne noe spesielt (info/en historie) dere fant ut om helgenen deres: noe som 

skjedde, noe flott, noe fælt, noe overaskende, noe trist, noe fint, etc. 

 

5) Tror dere vi kan lære noe av denne helgenen i dag? Hvordan kan hun/han være et 

trosforbilde for oss? 

https://www.katolsk.no/biografier/historisk/helgener

