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Et Intervju - Samling 6, Økt 3 

Mange på din alder har faktis aldri møtt en nonne eller 
en munk. Kanskje du har det-? Prester finnes det jo i 
mange kirkesamfunn, men det å være katolsk prest er 
ganske annerledes enn f.eks. prest i Den norske kirke. 
Nonner og munker er det i tillegg få av i andre 
kirkesamfunn. 

Oppgaven du får presentert her, gir deg en mulighet til 
å få pratet med en som tilhører en munke- eller 
nonneorden, eller med en katolsk prest. Det er to 
forslag til oppgaver. Den ene (alternativ A) foreslår at 
du lager og gjennomfører et intervju med en nonne, 
munk eller prest. 

Den andre oppgaven (alternativ B) foreslår at dere (konfirmantgruppa) får besøk av en av disse, og forbereder 
spørsmål dere kan stille til denne (eller de, hvis dere inviterer flere). Dere kan også dra på besøk til en prest eller et 
kloster. Her er det mange muligheter. 

Oppgaven (i kateketens veileder) foreslår også at den som blir intervjuet kan være en lekperson/vanlig kirkegjenger, 
men det aller beste denne gangen vil være hvis det er en som lever i sølibat, altså en katolsk prest, munk eller nonne. 
Forslagene nedenfor legger opp til dette. 
 

Forslag til Alternativ A: Intervju med kun én person 

Nå skal du/dere selv lage spørsmålene, men her er noen stikkordssetninger som du gjerne må ta utgangspunktet i. Istedenfor å 

skrive nonne, munk eller prest, skriver vi X her: 

-Hvor lenge denne har vært X-? (og) Hvor har denne bodd, og hva har denne gjort som X? 

-Be denne fortell litt om livet sitt før denne ble X. (og) Har denne endret seg mye siden før tiden denne ble X? 

-Hvordan skjedde dette (at hun/han ble X)? (og) Be denne fortelle om kallet til å bli X. 

-Hvordan visste denne at dette var et kall? 

-Hva er det aller beste og det mest utfordrende ved å være X? 

-Hvilke hobbyer og interesser har denne (hva gjør denne på fritida/liker å drive med)? 

-Hva mener denne om det å få et kall: Skal man søke etter et kall, eller vil det bare dukke opp av seg selv? 

-Hva mener denne er lett med være katolsk i dag, og hva kan være vanskelig (ikke bare for denne selv, men 

for alle og enhver)? 

-Har denne noen råd til unge mennesker, spesielt ungdom og konfirmanter i dag? 

-Hva tror denne om Kirkens fremtid? 

VIKTIG: Hvis målet er å renskrive intervjuet for så å presentere det for andre (f.eks. andre i konfirmantgruppa), så er det lurt å 

beskrive situasjonen/settingen (omgivelser), og hvordan denne ser ut. Ta gjerne et bilde. Forklar/si noe om hvordan det var å møte 

denne dere intervjuet.  

Hvis faktisk dro på besøk til stedet der denne bor, så kan det være interessant å høre (og gjerne se bilder) om/fra akkurat dette. Så 

er det mer interessant å se og å høre dere fortelle om (presentere) dette intervjuet hvis dere gjør litt ekstra med PowerPoint eller 

plakater. Ta inn bilder og aktuell pynt, bruk gjerne objekter å vise frem hvis dere har muligheter til det. 

Lykke til med intervjuet       
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Forslag til Alternativ B: Å få besøk av en prest, nonne eller munk 

                                    

Her forbereder dere på at dere selv skal få besøk. Da må dere naturligvis invitere noen til dere. Det kan gjerne være 

menighetspresten deres. Kanskje har noen av dere et kloster i nærheten, slik at dere kan invitere noen derfra, eller dere må høre 

om noen kan komme litt langveisfra for å besøke dere. Alt avhenger av hvor dere bor. Nå har vi jo alle blitt så flinke med digitale 

møter, så er det helt umulig å få noen til å komme fysisk, da kan man høre om noen kan møte dere via skjerm (på Teams, Zoom, 

Skype, Messenger, eller lignende). I oppgaven her tar vi utgangspunkt i at dere møter noen fysisk, for da er det et par andre ting 

dere bør tenke på. 

SAKEN ER: Det er dere og ikke (bare) kateketen som skal planlegge dette besøket. Dermed er det en del praktiske ting 

som må forberedes i tillegg til det å finne spørsmål å stille den som kommer på besøk. 

 

Huskeliste: Hva trenger dere å gjøre/forberede 

-Finn noen å invitere. Her kan dere ta kontakt med noen innenfor bispedømmet deres, eller innenfor et av de andre 

bispedømmene. Informasjon om bispedømmene finnes blant annet her: https://www.katolsk.no/organisasjon   

-Hvis vedkommende kommer langveisfra, må dere kanskje få hjelp til innkvartering (overnatting osv.) Dette kan kanskje 

kateketen deres, menighetspresten deres eller andre i menigheten hjelpe dere med. 

-Kommer noen langveisfra bør de også få reisepenger.  

-Planlegg gjerne en liten fest eller et hyggelig måltid sammen med den som kommer på besøk, hvis det viser seg å 

være aktuelt. Noen må ta ansvar for dette. 

-Forbered spørsmål tilpasset den besøkende. Spørsmålene kan dere gjerne formulere ut fra forslagene til spørsmål i 

alternativ A (fra forrige side), men her skal ikke alle stille en drøss med spørsmål. Dere skal møte gjesten deres i en 

plenumssamling. Da holder det at alle har et par spørsmål hver seg. Det kommer naturligvis an på hvor stor 

konfirmantgruppa deres er. 

-Planlegg rekkefølge på samværet: Hvis dere skal spise sammen, skal det da skje først (måltidet)? Når skal spørsmålene 

stilles? Hvor/hvordan skal dere sitte? Trenger dere å være inne i en kirke?  

-Ønsker/trenger gjesten tilgang til PC, projektor, mikrofon eller annet teknisk utstyr? 

-Skal gjesten ha et honorar for å komme? Dette skal nok kateketen deres ta seg av, men det kan være greit å tenke på 

dette, ettersom det dere – konfirmantene – som planlegger hele opplegget. 

Lykke til med besøket       
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