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GUD KALLER MEG – JEG ER IKKE ALENE 

 

TROSMÅL Barnet opplever at menneskene rundt seg tror på Gud: foreldre, 
kateket, sogneprest. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at det tilhører Den katolske kirke og hva menigheten 
heter. 

EVNEMÅL Barnet kan si høyt "Den katolske kirke" og si navnet på 
menighetskirken, og navnene på sognepresten og kateketene. 

 

METODER Lek. Samtale (foreldre/barn) (kateket) 

HJELPEMIDLER A3-ark med bilder.  

BØNN Korstegn. Fader vår. Fribønn.  

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(20 min.) 

Ønske velkommen til katekese.  
Presentere seg selv og eventuelle medhjelpere. 
Fortelle hva vi gjør på katekesen: synge, snakke, leke mm. 
Hvorfor gjør vi det? For å bli kjent med Gud, med Kirken. 
(annerledes enn på skolen). 

Bønn 
Invitere foreldrene med i bønn. Minne om dåpen. Deres 
oppgave er å lære barnet å be, særlig «Fader vår», som vi nå 
ber for barna.  

Dagens mål 
Fortelle om dagens mål: Bli bedre kjent med hverandre. Bli 
kjent med menneskene som er her (kateketer og prest). 
Finne ut hva vi har felles og hvorfor vi er her. 
 

Aktivitet 
«Hei, jeg heter…» (se Blilys). 
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Aktivitet 
«Hvorfor er vi her?» Hver familie får utdelt et A3-ark med 
noen bilder/figurer på. På bakgrunn av bildene skal 
foreldrene forklare sitt barn hvorfor det deltar i katekesen. (se 
Blilys). 

GUDS KALL 
(10 min.) 

Samtale 
Kateketen innleder en samtale med barn og voksne, om hva 
de snakket om. 

Trinn: 1  
Tid: 45 min. 
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- Hvor ble dere døpt? (Hvis barna ble døpt i forskjellige 
kirker/menigheter/land, kan man poengtere med at alle har 
blitt døpt på samme måte, og at vi tilhører samme kirke). 

- Var det noen som snakket om hva kirken de ble døpt i het? 
(Her kan man poengtere hva menigheten de er i heter) 

- Var det noen som snakket om hva kirken over hele verden 
heter? Og hvem er det som hjelper hele kirken til å tro? 
(Den katolske kirke, paven) 

- Var det noen som husket hva presten het, som døpte 
dem? Er det noen som vet hva presten i vår menighet 
heter? (Her poengterer man sogneprestens navn).   

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Etter samtalen kan kateketen oppsummere den første timen, og 
fremhever særlig trosmålet. Punkter til oppsummering: 

- Vi har alle blitt døpt og tilhører Den katolske kirke: 
sognepresten (navn), vi kateketer (navn), deres foreldre, 
dere.  

- Alle vi som tilhører kirken tror på Gud. Men de voksne skal 
også fortelle om Gud og lære barna om Gud. Hjemme gjør 
foreldrene det. På messen gjør presten det. På katekesen 
gjør kateketen.  

AVSLUTNING Katekesen avsluttes med at kateketen informerer om hva som 
skjer i pausen (hvis det er matpause går foreldrene og spiser med 
barna først), deretter inviterer kateketen til felles lek (det er første 
gang barna ikke er med foreldrene, men foreldrene kan stå å se 
på).  

 
 
 

LEK I PAUSEN Forslag (se Blilys) 
 

 
VIKTIG INFO 

 
Foreldrene må være tilstede på første økt for at barna skal bli 
trygge. Følgende er viktig: 

• Foreldrene kan forklare barna hvorfor de går på katekese 
og kan motivere dem. 

• Foreldrene kjenner kateketen og stoler på ham/henne. 

• Foreldrene erkjenner at det er deres ansvar å formidle 
troen, derfor må de også involvere seg (det skal være 
samspill mellom trosopplæring i hjemmet og katekesen).  

 

 


