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GUD ER GLAD I MEG – GUDS KJÆRLIGHET OG 

KORSTEGNET 
 

TROSMÅL Barnet opplever at korstegnet forteller det om Guds kjærlighet, og 
ønsker selv å vise kjærlighet til Gud. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at vi som er kristne tror at Gud er kjærlighet og elsker 
alle mennesker. 

EVNEMÅL Barnet kan utføre korstegnet. 

 

METODER Repetisjon. Tegning. Øving i kirken. 

HJELPEMIDLER Kirkerommet. Krusifiks (kors). Papir. Saks. Fargestifter. Uteareal.  

BØNN Korstegnet, fribønn «Takkebønn til Treenigheten» 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Hilse på alle.  
Presentere eventuelle nye.   

Bønn  
Gjør korsets tegn sakte og tydelig. Be en takkebønn til Gud 
for at han er vår gode Far, at han sendte sin Sønn, Jesus, til 
jorden, og at han sender Den Hellige Ånd til våre hjerter, og er 
med oss hver eneste dag.  

Innlede tema 
Fortelle at barna i dag skal lære et veldig viktig tegn når vi er i 
kirken, på katekesen, og når vi ber. Korstegnet.  
Vise frem et kors/krusifiks. Fortelle at korset betyr at Gud 
elsker oss og er glad i oss. Derfor henger det i kirken, 
hjemme, på rommet, og vi har det også som smykke rundt 
halsen noen ganger.  

Poeng  
Når vi skal be tegner vi også et kors på oss selv, slik at vi vet 
at Gud er glad i oss. Da er det også lettere å be. Nå skal vi 
lære hvordan. 

UTDYPING 
(10 min.) 

Forklaring av korstegnet 
- Korstegnet har to streker. En som går fra ovenfra og ned, 

og en som går sidelengs. Når vi tegner korset på oss selv 
bruker vi høyre hånd og begynner med å ta den på 
pannen, så på magen, der hvor navlen er, og så fra 

Trinn: 1  
Tid: 45 min. 
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skulder til skulder. Man kan bruke speilbilde (se Blilys) 
- Barna øver på bevegelsen noen ganger sammen og hver 

for seg. Kateketen korrigerer underveis.  
- Når alle har øvd på det slik at de kan bevegelsen, lærer vi 

ordene:  
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 
Disse repeteres flere ganger  
Til slutt settes ordene sammen med bevegelsen, og dette 
øves på i plenum. Deretter individuelt. Imens kan 
kateketen høre på hver enkelt og korrigere underveis.   

 

GUDS KALL 
(15-20 min.) 

Barna tas med til kirken, hvor de øver på korsets tegn i forskjellige 
situasjoner: 

o Med vievann – inngang og utgang av kirken 
o Foran Maria-statue 
o Når vi kneler for å be 
o Under messen (kateket kan etterligne presten når han 

innleder og avslutter messen) 
o Gjøre korstegn i fellesskap og individuelt 

 

AKTIVITETER TIL 

LENGRE ØKT 
(15-20 min.) 

Tegne strålekors (se Blilys) 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La barna fortelle hva de har lært. De kan også vise det.  
- Poengter trosmålet: At vi tegner korstegnet fordi vi vet at Gud 

er glad i oss, og vi ønsker å vise at vi er glad i ham når vi ber. 
 

AVSLUTNING/ 
BØNN 

Katekeseøkten kan avsluttes med at alle gjør korsets tegn etter 
tur. Kateket innleder.  

 

 
 
 

ANDRE 

AKTIVITETER 
Fortelle  

Kort om hellige Frans av Assisi. Vise bilde «Frans under 
korset» (se Blilys). Poeng: Frans følte hvor høyt Gud elsket 
ham når han så på korset, og ved å se på og tenke på korset 
kunne han vise at han er glad i Jesus.  

Oppgave 
Når Frans var ute i naturen eller i byen, og så et kors eller noe 
som lignet på et kors, f.eks. et gammelt tre, eller grener som lå på 
bakken, da husket han på Guds kjærlighet og ba gjerne til Gud. 
Gå ut på plassen foran kirken eller ut i skolegården og let etter 
ting eller former som ser ut som et kors. Når gruppen samles 
igjen kan barna fortelle hva de har sett. 

 


