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Vi er Kirken 

 

TROSMÅL Elevene skal tro at vi katolikker er kalt av Gud til å være med i Kirken og 
tjene ham i Kirken 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal ha kjennskap til at vi katolikker, slik som disiplene, har fått 
kallet fra Jesus Kristus til å tjene Gud og hverandre, i kjærlighet og 
omsorg, i Kirken.   

EVNEMÅL Elevene skal med egne ord kunne gi eksempler på hvordan vi katolikker 
kan bruke våre forskjellige talenter (gaver/evner) til å gjøre tjeneste for 
Gud og vår neste i Kirken. 

 

METODER Fortelling, gruppearbeid, oppgaver 

HJELPEMIDLER Klasserommet, læreboken s. 37-40 

BØNN Korsets tegn, Fader vår, Bønn for Kirken: «Barmhjertige Far, vi ber deg 
for vår hellige Mor, Kirken. Fyll henne med din sannhet og din fred. 
Rens henne for alt som forringer hennes skjønnhet. Bevar henne fra 
villfarelse. Hold henne fast når troen vakler. Gi henne mot og styrke til å 
gå din vei. Vern henne mot splittelse. Samle alle folkeslag på jorden i 
henne, du mektige hyrde for din flokk. Hør vår bønn, ved Kristus, vår 
Herre.», Hill deg, Maria. 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Hilse på alle. 
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
 
Forrige time har vi lært om vår inngang i Kirken, i dåpens 
sakrament. I dag skal vi lære mer om hva det vil si å være 
katolikk og være med i Kirken. Vi som er katolikker er nemlig 
kalt av Gud til å tjene ham i Kirken. Men hvordan kan vi gjøre 
det? Først og fremt er det ved å gå i messen, delta i messen 
med bønn og sang, gjøre tjeneste i messen, møte andre 
mennesker i Kirken, være vennlig med andre, be sammen 
med dem, dele av oss selv med de andre; evnene våre og 
det vi eier, være en venn, gi av vår tid, samtale med andre, 
trøste dem som har sorg og vise kjærlighet og omsorg så 
godt vi kan for hverandre.  
 
 
 

Trinn: 6.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(20 min.) 

Sett elevene i fire grupper. Gruppene skal brainstorme sammen og lage 
en liten presentasjon til slutt. Hver av gruppene skal jobbe med 
følgende temaer: 
 

1. Hvordan kan vi gjøre tjeneste for Gud hjemme i familien? 
2. Finne en person som gjør har et frivillig verv i menigheten og 

lage et lite intervju med denne personen om hvordan de gjør 
tjeneste for Gud i menigheten. 

3. Hvordan kan vi som unge gjøre tjeneste for Gud på skolen vi går 
på, og hvordan kan voksne gjøre det samme på sin 
arbeidsplass? 

4. Hvordan kan vi tjene Gud ovenfor andre mennesker ute i verden 
som vi kanskje ikke engang kjenner (ennå)? 

 
Gi gruppene oppgavene skriftlig på ark. Bruk de siste fem-syv 
minuttene på at hver gruppe fremfører / oppsummerer det de har holdt 
på med i plenum.  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Elevene skal jobbe med oppgaver på s. 40 i læreboka. Det skal være 
arbeidsro. Gå rundt og hør om de trenger noe hjelp.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elevene gi eksempler på hvordan vi katolikker kan bruke våre 
forskjellige talenter (gaver/evner) til å gjøre tjeneste for Gud og vår 
neste i Kirken. 

  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i ring og ber 
sammen de samme bønnene som dere startet timen med en 
gang til. 

 
 
 

  

 


