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Lag en Kirkekalender
Samling 4, Økt 3
Sammen med gruppa eller partneren din skal du/dere nå finne en måte å fremstille (vise frem) en
årskalender der kirkens feiringer er i fokus. Dette blir med andre ord en kalender som begynner med
1.søndag i advent og som slutter med den siste søndagen før advent (året etter). Dette er den høytiden vi
kaller Kristi Kongefest.
En kirkeårskalender har nødvendigvis ikke alle datoer og dager, men de dagene der man feirer, minnes eller
markere noe. Nedenfor ser dere de dagene/feiringene dere MÅ ha med. I tillegg bør/kan dere velge dere ut
noen andre dager dere har lyst til ha med. Kanskje andre feiringer som har med Jesu liv og virke å gjøre, eller
dager der man feirer spesielle helgener.
Dere må også velge om dere skal fremstille dette som et hjul (se en tysk variant som er et godt eksempel
her: Pfarramt Essenbach, Mettenbach + Mirskofen (pfarramt-essenbach.de)), om dere skal lage en slags
tidslinje – nærmest som en primstav (fin engelsk variant her: The Liturgical Year, A Simple Guide | Catholic
Link (catholic-link.org)), eller kanskje mer som en vanlig kalender. Dette er opp til dere.
I tillegg til å vise høytidene og feiringene på riktig plass i kalenderen, må dere vise riktige liturgiske farger.
Her er en liten påminnelse hvis dere ikke husker eller er helt sikre på hvilke farger det er snakk om og hvilke
farger som tilhører hvilken feiring og tid på året: Liturgiske farger — Den katolske kirke

Dere vil mest sannsynlig trenge:
Disse høytidene MÅ dere ha med:
Advent
Jul
Askeonsdag
Fastetiden
Den Stille Uke (og dagene som hører til)
Påskeaften, 1.Påsekedag og påsketiden
Kristi himmelfartsdag
Pinsen
Den Hellige Treenighet
Jesu Legeme og Blod
Olsok
Marias opptakelse til himmelen
Kristi Kongefest

➢ Farger, tusjer, penner, blyanter
➢ Store ark og /eller plakater
➢ Evt. tilgang på små bilder, tekster
informasjon dere ønsker å klippe
ut og bruke
➢ Saks, lim, tape

Nyttige ressurser
•
•
•

Kirkeårets festdager — Den
katolske kirke
Kirkeårets helgendager —
Den katolske kirke
Artikler om kirkeåret — Den
katolske kirke
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JULEVERKSTED
Samling 4, Økt 3 – KATEKETRESSURS

Hvorfor ha juleverksted for konfirmanter? Er det ikke for gamle til det?
Neida! På ingen måte. Det finnes så mange ting man kan lage. Man finner som regel noe for enhver smak. Nå trenger
man naturligvis ikke lage 15 – 20 forskjellige ting hvis det skulle være slik at alle (konfirmantene) har hver sin idé om
hva de har lyst til å lage. Det kan lett bli bare rot. Her må det litt planlegging til. Så er også målsettingen svært viktig.
Målet med juleverkstedet: Skal man ha juleverksted, så må det enten være fordi konfirmantene er motivert av selve
ideen og de har lyst til å lage visse ting de kan ta med hjem. Akkurat den alderen er kanskje over for de fleste. Det som
er fint, er å sette i gang med juleverksted fordi dere heller skal lage ting som skal selges. Hva pengene skal gå til må
dere bli enige om.
Hvis dere har et fungerende ungdomslag i menigheten, så skal sikkert disse organisere Adventsaksjonen for lokallaget
sitt. Hvis du eller konfirmantene vet litt lite om akkurat denne aksjonen, så kan dere se på nettsiden her (fra et
tidligere år): Årets aksjon | Adventsakjonen (adventsaksjonen.no) . Kanskje kan dere samarbeide med det lokale
ungdomslaget i menigheten om Adventsaksjonen. Det er de som har hovedsvar for aksjonen på det lokale plan
(ungdomslagene via NUK i hver menighet). Mange lokallag har ofte en et eller flere forberedelsesmøter før
adventstiden begynner. Noen steder har de også hatt overnattingshelger der de blant annet lager ting som skal selges
for aksjonen. Kanskje dette er noe konfirmantene kunne vært med på. Ta kontakt med lokallagslederen/styret (for
ungdomslaget i menigheten og hør hva de tenker å gjøre. Viktig: Husk at Norges Unge Katolikkers lokallag ikke tilhører
katekesen. De er enerådende, derfor kan ikke dere (kateketer) bestemme at konfirmantene skal være med. Dere må
spørre. Mest sannsynlig vil de være glade for at flere skal delta i aksjonen. Det kan være det trengs en del støtte fra
deg og/eller andre voksne eller kateketer i menigheten skal konfirmantene være med. Husk at foreldre burde kunne
hjelpe til her slik at du ikke drar alle slike prosjekter med konfirmantene alene.
Nedenfor her finner du tips til hva man bør tenke på og hva som bør gjøres/forberedes hvis man skal ha et
juleverksted. Helt nederst finner du noen nettsider med flere ideer til ting som kan lages.

Gjennomføring av juleverksted: En huskeliste
•
•
•
•
•
•

Før dere kjøper inn materiell bør dere planlegge nøyaktig hva som skal
lages.
Det er lurt å ikke ha altfor mange prosjekter/ting som skal lages.
Få gjerne med ekstra voksenhjelp.
Pass på å ha gode instruksjoner og at du selv (dere voksne/lederne) vet
hvordan ting lages før dere setter i gang med dette.
Pass på å kjøpe inn riktig materiale.
Sett av god tid til opprydning.

IDEER TIL HVA MAN KAN LAGE:
Juleverksted: 16 tips til ting dere kan lage (kk.no)
10 tips på juleaktivitet for barn – for både store og små (clubcreo.com)
Noe å lage – Adventstjerne – Bli Lys!
Noe å lage – julepynt – Bli Lys!
Stained Glass Christmas Card Craft - Christmas Activities (twinkl.no)
25 Religious Christmas Decorating Ideas: DIY Christmas Crafts | AllFreeChristmasCrafts.com
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