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VI SAMLES – HVA SKJER I MESSEN? 

 

TROSMÅL Barnet ønsker å delta i Den hellige messe for å tilbe Gud, vokse i 
Kristus og følge sitt kall til å leve i Kirkens fellesskap. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet kjenner hoveddelene av Den hellige messe og knytter 
dette til kjennetegnene på fellesskap i urkirken. 

EVNEMÅL Barnet kan innlednings- og avslutningsritualet til messen: 
Korstegn og hilsen. 

 

METODER Powerpoint. Praktisk øving. Samtale 

HJELPEMIDLER Projektor. Kirkerom 

BØNN  

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(15 min.) 

Innledning 
Forklar barna at før vi skal begynne å lære om hva som 
skjer i messen skal de få en liten oppdatering på hva som 
befinner seg inne i kirkerommet, de viktigste tingene. Benytt 
PowerPoint til dette (se Blilys), eller begynn timen i 
kirkerommet. De tre viktigste tingene som barna skal huske 
på er alteret (hvor presten feirer messen), skriftestolen 
(hvor de skal gå til første skriftemål) og tabernakelet (hvor 
Jesu Legeme er etter messen). Spør barna om de husker 
hvor disse er i deres menighetskirke. 

Poeng 
Med bakgrunn i det som til nå er blitt sagt kan man knytte 
kirkerommet og dets deler til de 4 kjennetegnene på de 
kristne på følgende måte (knytt an til forrige time): Inne 
kirken er det plass til mange og det er fordi vi er et 
felleskap som kommer sammen. Her kan vi be til Gud 
sammen. På alteret har vi brød blir Jesu Legeme (og som 
barna skal få motta til 1. kommunion). Her står presten 
(prekestolen) og lærer oss om Jesus. Så vi gjør det samme 
som kristne før oss, helt siden Jesus var på jorden.   

UTDYPING 
(15 min.) 

Praktisk øving.  
Først en forklaring: Når vi er sammen i Kirken, og ber 
sammen, og feirer messe sammen, gjør vi forskjellige ting. 

Trinn: 3  
Tid: 45 min. 
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Siden barna skal gå til 1. kommunion og få Jesu legeme, 
må de også lære hva vi gjør i messen. I dag skal vi lære hva 
vi gjør i begynnelsen av messen og i avslutningen. For da 
gjør vi det. Det er egentlig ikke så vanskelig, for man gjør 
egentlig det samme, nemlig korsets tegn 
Vis powerpoint med Messens faste deler, og øv ordene 
sammen med barna. Du er prest og de er menighet (se 
Blilys). Speilbildet kan også brukes (se Blilys) 
 

 

GUDS KALL 
(10 min.) 

Samtale 
Med utgangspunkt i teksten på s. 18-19 (se Eukaristien) 
kan man her snakke sammen med barna om hvorfor vi går i 
messen (se Trosmålet). Poenget er å få fram de positive 
elementene ved at vi samles til Messen. Vi ber til Gud, og 
han hjelper oss. Vi kan be for mamma og pappa, for 
besteforeldre. Ofte synger vi sammen, og på den måten ber 
vi også etc.  

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Kateketen oppsummerer timen med å gjenta øvingen på 
innledning og avslutning av messen, med korstegn og hilsen. 
Kanskje klarer de det utenat allerede? Man kan kanskje også 
avslutte med leken nivåleken som barna har lært seg tidligere.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Kateketen bruker egne ord for å takke Gud for at vi som kristne 
kan samles, være sammen og be sammen. Katekesen avsluttes 
med korstegnet.  

 


