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Å være huskirke 

 

TROSMÅL  Elevene er bevisst familiens betydning for troslivet og ønsker at dets 
egen familie skal være en sann huskirke. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til forskjellen på Verdenskirken og huskirken. 

EVNEMÅL Elevene kan sette ord på viktige deler av det å være en huskirke. 

 

METODER Fortelling, prosjektor, klipp og lim 

HJELPEMIDLER Klasserommet, prosjektor, bilder læreboken s. 29-30, bølgepapp, 
sakser, gaffateip, lim, helgenbilder, små hvite stearinlys, små krusifikser 
(hvis du får tak i det). 

BØNN Korstegnet, bønn til Jesu hellige familie: Herre, velsign våre familier, og 
alle dem som hører til våre familier, både dem som er langt borte, og 
dem som er døde og som du har tatt tilbake til deg. Måtte vi alle få 
kjenne glede. Måtte vi bære sorgene våre i tålmodighet. La kjærligheten 
lede oss i forståelse for hverandre. La oss være takknemlige for 
hverandre. Vi har alle gjort hverandre til det vi er. O, kjære Jesu hellige 
familie, våk over familiene våre. 
Fader vår ... 
Hill deg, Maria ... Amen 

 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Hilse på alle.  
- Bønn.  
 
- Innlede tema: Dette året lærer vi mye om hvordan vi i Kirken kan 
følge vårt kall sammen og gjøre de oppgavene vi har fått. 
Tidligere har dere lært om hvordan Kirken ute i verden fungerer 
og hvordan den er bygget opp, med Paven i Vatikanet helt øverst 
og så biskoper og prester og alle vi legfolk. Vi legfolk lever gjerne 
i kjernefamilier med mor, far og barn - eller vi kommer i alle fall fra 
en kjernefamilie, for vi er alle blitt til og kommet til denne verden 
ved at vi har en mor og en far.  
 
Også kjernefamilien er kalt til å være Kirke i verden – en liten 
mini-kirke i den store Verdenskirken, som er hele Den katolske 
kirken i verden. I dag skal vi ha om huskirken og hvordan vi kan 
være huskirke sammen i familien vår, der hvor vi alle bor og hører 
hjemme.  

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(10 min.) 

På prosjektor viser du frem bilde  
 

Fortell: Vi kommer alle fra en familie, det er her vi vokser opp og 
lærer om Gud og får del i troen på Jesus. Også når vi går i 
katekesen og i messen lærer vi om troen og Kirken. Men likevel 
lærer vi aller mest om dette fra våre foreldre.  

Derfor lærer Kirken at familien er veldig viktig. Og derfor kaller vi 
familien for Huskirken. Den er som hele Kirken i miniatyr; her lever vi 
sammen i bønn, vi leser bibeltekster og tekster om helgener sammen, 
vi går i messen sammen, vi lever våre kallsliv som ektepar og mor og 
far her, vi viser hverandre kjærlighet og omsorg og gjør gode gjerninger 
for hverandre, og sammen med familien retter vi oss som huskirke også 
utad mot verden og møter andre der ute med den samme omsorg og 
nestekjærlighet som vi viser hverandre innad i familien.  

Den første huskirken var Den hellige familien i Nasaret: det var den 
unge Jesus selv, Maria og Josef. Kirken er nemlig alltid der hvor 
Jesus. Når vi sammen lever troen i våre familier, kommer han også 
til våre hjem og gjør dem til huskirker.  

Når familien lever som huskirke sammen, så utstråler den noe av Jesus 
til verden der ute. På denne måten kan vi som huskirke nå ut med det 
gode budskapet til mennesker og andre familier som ennå ikke kjenner 
Jesus så godt 
 

ELEVOPPGAVER 
(15-20 min.) 

Elevene skal jobbe med spørsmålet på s. 30 i læreboken. De skal 
skrive i kladdeboken sin og det skal være arbeidsro. 
Del ut sakser, lim, bølgepapp, gaffateip, helgenbilder (eller gamle 
bøker/blader med egnede bilder til å klippe ut), stearinlys og små 
krusifikser (hvis du har fått kjøpt/bestilt inn dette) til hver av elevene. 
Ved hjelp av bølgepapp og gaffateip skal hver av elevene lage seg et 
lite alterbord. (Mal det gjerne med vannfarger, hvis det er tid til det.) 
helgenbildet skal limes på et stykke papp i samme størrelse. Lag en 
klaff bakpå bildet, slik at det kan stå på alterbordet. Elevene kan ha 
med seg det lille alterbordet hjem og sette det opp i stuen eller i entreen 
hjemme. Forklar at krusifikset, helgenbildet og stearinlyset skal stå på 
alterbordet. Om våren eller sommeren kan man plukke friske 
markblomster ute til det lille alterbordet, og ha dem i en liten vase. Når 
familien skal be sammen, kan de gå bort til dette lille alterbordet og 
tenne stearinlyset, før de gjør korstegnet og ber bønnene sine.  

 
Hvis du har tid og mulighet, kan du lage klart et slikt alterbord på 
forhånd, som du har stående oppe som en prototyp for elevene 
som skal lage en likedan.  

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

La elvene komme med forslag til hvordan vi kan være huskirke hjemme 
i familien. Hva kan man gjøre da? (Stikkordsmessig.) 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Avslutningsvis kan dere stå sammen i en ring i klasserommet og 
be om igjen de samme bønnene som dere innledet timen med.   

 


