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VI TAKKER - EUKARISTI 

 

TROSMÅL Barnet tror at brødet og vinen blir Jesu legeme og blod i Den 
hellige messe. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at brød og vin blir båret fram til alteret for at de skal ble 
forvandlet til Jesu legeme og blod. 

EVNEMÅL Barnet kan forklare ordet eukaristi, nevne elementene som blir 
båret fram (brød og vin), og si hva de blir forvandlet til.   

 

METODER Samtale, høytlesning, arbeid med plansje, øving, repetisjon 

HJELPEMIDLER Bildeplansje, powerpoint med messetekster, patena og hostier, 
ampuller med vin og vann, kirkerommet. 

BØNN Takkebønn 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(5 min.) 

Innledning 
Kateketen innleder timen med å minne barna på hva de 
lærte i første time og oppsummerer kort hovedpunktene: at 
vi viser takknemlighet når vi er glade for noe og at Jesus 
viste sin kjærlighet og omsorg for mennesker. Den 
kjærligheten viste Gud til alle mennesker.  

Samtale 
Kateketen spør barna hva de kan gjøre for å vise 
takknemlighet når de er veldig glade for noe. (eks. si takk, gi 
en klem, gi noe tilbake, skrive et brev, sende en melding 
etc.)  
 

UTDYPING 
(20 min.) 

Høytlesning 
Kateketen eller en annen leser høyt det første avsnittet på 
s. 34 og gjentar budskapet om Guds kjærlighet med å si 
noe personlig om hvordan en selv opplever det.  

Poeng 
Som det allerede er sagt et par ganger har Gud vist oss en 
utrolig stor kjærlighet. Samtidig håper han at vi mennesker 
vil ta imot den kjærligheten, for det er den største takken 
han kan få. Det er det vi gjør når vi går til messe, dvs. når vi 
feirer «eukaristi». (Viktig at kateketen skriver dette ordet på 
tavlen med store bokstaver EUKARISTI = Å SI TAKK). Be 
barna også se på forsiden av boken (Eukaristien) og minn 
dem på at det er dette de forbereder seg til dette 

Trinn: 3  
Tid: 45 min. 
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katekeseåret.  
Aktivitet 

La barna samarbeide to-og-to. Hva de ser på plansjen (se 
Blilys). Kan de finne det som er felles på alle bilder. Etter 
noen minutter kan barn oppsummere i plenum hva de har 
funnet.  

Poeng 
Når barna er orientert om hva som befinner seg på bildene 
og hva som er felles, er det viktig at kateketen formidler at 
det skjer en forvandling når hvetekorn blir til brød og druer til 
vin. Vi kan ikke lenger se hvetekornene, men vi vet at de er i 
brødet. Vi kan ikke lenger se druene men vi vet at de er i 
vinen. På bakgrunn av dette forklarer kateketen hva som 
skjer med brødet og vinen som vi bærer frem i messen. De 
blir også forvandlet, og det som egentlig er der nå ser vi 
ikke, sånn vi ikke lenger ser hvetekorn eller druer. Når 
Jesus feiret den siste nattverd sa han at det er Hans legeme 
og blod. Brødet og vinen blir forvandlet til noe som vi ikke 
kan se, men som vi tror at er der. (Viktig å bruke tid på 
denne forklaring, og sørge for at alle barna er med). 

Øving 
Kateketen tar med barna til kirken, hvor det på forhånd er 
forberedt et bord med patena m/hostier, samt vin og vann. 
Kateketen forklarer at eukaristien (hva betyr det igjen?) 
begynner med at det bæres frem brød og vin (noen ganger 
av ministranten, noen ganger av folk i menigheten). Bruk 
tekstene på s. 34-35 (Eukaristien) til å forklare hva som 
skjer i denne delen av messen.  
Alle barn kan to-og-to få øve og se hvordan det er å bære 
fram brød og vin.  

Øving 
Videre øver kateketen med barn på det som sies: 
Velsignelsesbønn og prefasjonsdialog (se messetekster på 
Blilys).  
 

GUDS KALL 
(10 min.) 

Oppgave 
Tilbake i katekeselokalet. Kateketen forklarer at vi når vi 
bærer frem brød og vin takker vi først og fremst for det Jesus 
har gjort for oss, men at vi også takker for alt Gud har gitt 
oss. Barna utfører oppgaven på side 36 (Eukaristien). 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekesen kan avsluttes med fellesbønn, der alle barna kan få si 
noe de takker Gud for.  

 


