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Å gjøre noe for andre (og for hverandre) 
Samling 13, Økt 3 og Økt 4 

 

I denne samlingen vil kateketen deres kanskje la dere velge om dere skal jobbe aktivt med Økt 3 eller Økt 4. I Økt 3 

kan dere få være med å planlegge katekese for en av barnegruppene (1. – 7.klasse). I Økt 4 skal dere lage et sosialt, 

hyggelig og morsomt opplegg for deres egen katekesegruppe.  
 

 

Planlegging av en katekesesamling 
De av dere som velger å planlegge et opplegg for en katekesegruppe (ikke for konfirmanter i 8. eller 9. 

klasse, men for noen av de som er yngre enn dere selv), må få noen retningslinjer først. Her kommer de: 

1 – Barna i katekesen skal lære noe (det skal være et tema) 

2 – De kan lære noe både på en teoretisk måte og en aktiv (fysisk) måte. Mye avhenger av hvor dere skal 

være og hvilke muligheter dere har. 

3 – Det er taktisk å legge inn en lek som en del av opplegget. 

4 – Hva trenger dere av utstyr/ressurser for å gjennomføre opplegget? 

Det er naturligvis stor forskjell på å lage et opplegg for en 7.klassegruppe og en 1.- eller 2.klassegruppe. Her 

bør dere jobbe tett sammen med deres egen kateket, eller med den kateketen som har ansvar for nettopp 

den gruppa dere skal være med å lage opplegg for.  
 

Først må tema velges. (1)   

Eksempel: En tid på året eller/en høytid (kirkeåret); Noe fra Bibelen; Noe om messen; En eller flere 

helgenfortellinger; Noe om bønn (en eller flere bønner de skal lære); En type barnekor der barna skal lære 

en eller flere sanger eller liturgiske ledd, m.m. 
 

Deretter må dere planlegge hvordan barna skal lære om dette (2):  

Eksempel: Barna skal lære om fastetiden. Dere forbereder en presentasjon tilpasset den aldersgruppen dere 

har. Pass på å bruke mange spørsmål (de kan svare på) mens dere forteller om temaet (som i dette 

eksemplet er fastetiden). Jo mer de får delta, jo mer lærer de. Kanskje kan dere fortelle dem om det å gjøre 

mer for andre i fastetiden og litt mindre for seg selv. I den sammenheng er det flott å dra frem dette med å 

samle inn penger til veldedige formål slik f.eks. Caritas gjør. Ta gjerne en titt på Caritas sin fasteaksjon og se 

om det er noe dere kan bruke derfra. Her er fra fasteaksjonen 2023: https://prezi.com/p/r_z48bz8-

g8v/caritas-fasteaksjon-2023/  

Når det gjelder fastetiden, så kan barna lage sin egen fastebøsse (eks.: Dekorere en boks med bilder og pynt 

som passer til Caritas sin fasteaksjon. Kanskje kan de lære noen sanger som har med fasten å gjøre (ta 

gjerne kontakt med Terese på Kateketisk Senter hvis dere trenger hjelp til å finne passende sanger), og 

kanskje kan de ta en titt på korsveien inne i kirkerommet, og dere kan snakke om hva det er Jesus 

forberedte seg til før påske (at han skulle dø). 
 

En lek, eller noe hyggelig sosialt er alltid viktig (3): Dere har kanskje forslag til noen leker selv. Igjen må dette 

tilpasses aldersgruppen. Her er noen forslag: https://kfuk-kfum.no/ressurser/lek   

https://prezi.com/p/r_z48bz8-g8v/caritas-fasteaksjon-2023/
https://prezi.com/p/r_z48bz8-g8v/caritas-fasteaksjon-2023/
https://kfuk-kfum.no/ressurser/lek
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En sosial økt/samling for dere konfirmanter 

 
I løpet av disse snart 1,5 årene i konfirmantkatekesen har dere kanskje lekt litt sammen og 

gjort noen hyggelige sosiale ting. Kanskje er det leker og opplegg dere gjerne skulle gjort om 

igjen, eller det kan være dere har ideer for slike sosiale ting dere kan gjøre sammen (opplegg, 

leker, kose- og/eller spillekvelder, m.m.) som dere ikke har fått gjort ennå. 

Nå har dere sjansen til å gjennomføre noe dere selv kan tenke dere å gjøre. 

 

VIKTIG: Kateketen deres må godkjenne det dere skal gjøre!!! 
 

 

FORSLAG 

Det er jo en million ting å velge mellom. Dere kan ha en økt (evt. en hel samling; gjerne en kveld) dere dere 

spiller alle slags spill sammen. Dere kan lage mat sammen, se film sammen, dra på tur et eller annet sted 

sammen, planlegge en fest sammen, m.m. Kanskje kan dere ha en kombinasjon av noe av dette (litt spill, lit 

mat, lit film, f.eks.). 
 

Viktige ting å tenke på: 

- Hvor lenge skal økta/samlingen vare og når skal det foregå? 

- Hva vil dere trenge for å gjennomføre dette? 

- Hvor skal dere være? 

- Viktig: Alle som er med (spesielt de av dere konfirmanters om ikke er med på selve planelggingen av 

dette) må føle seg komfortable med det som blir gjennomført. 

- Kan det dere skal gjennomføre være med på å dekke et (eller flere) tema dere har om i 

konfirmantkatekesen (f.eks. via en film). Dette er ikke nødvendigvis et mål, men får dere det til, så 

har dere på en måte slått to fluer i en smekk, som det heter 👍 
 

Lykke til med planleggingen 🤗 


