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Å leve evangeliet i verden 

 

TROSMÅL Elevene erfarer at de har et eget spesielt kall til å leve Evangeliet i 
verden på bakgrunn av dåpen og konfirmasjonen (som de skal motta 
senere). 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til at det finnes forskjellige spiritualiteter i Kirken på 
bakgrunn av Åndens inspirasjon og virke. 

EVNEMÅL Elevene kan nevne klostre, bevegelser, og særlige grupper lokalt i 
menigheten sin 

 

METODER Fortelling, møte med en ekstern person fra en bevegelse eller en 
legorden, elevoppgaver. 

HJELPEMIDLER Læreboken «Følg meg» s. 89-95, nettsider om ordener og andre 
organisasjoner/bevegelser for legfolk i Den katolske kirke: 
https://nuk.no/, https://www.caritas.no/, https://www.focolare.org/en/. 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for menigheten: Herre 
Jesus Kristus, du som er Kirkens hode, du er også hode for vår 
menighet. Fyll oss med kjærlighet til hverandre. Gi oss å si det rette ord 
i det rette øyeblikk og rekke en hjelpende hånd der det trengs. Beskytt 
de svake, opplys de tvilende, styrk de mismodige, led de vaklende, 
vekk de sovende, vis deg for de søkende, varm de lunkne. 
Hjelp oss å gi hver og en det de mest trenger, så vi kan bære 
hverandres byrder og slik oppfylle din lov. Du som lever og råder i 
evighet.  
Amen. 

 

Katekesens forløp 

INNLEDNING 
(5 min.) 
 
 
 
 

-  Hilse på alle og ønske velkommen 
 - Bønn 
 
Fortell: Vi som er døpt og har mottatt konfirmasjonen eller 
skal motta den i Kirken, kommer etter hvert til et punkt hvor vi 
modnes til å finne vårt kall i livet. Vi ber og tenker mye på 
Jesus og evangeliet, slik at vi finner den veien Gud har 
forberedt for hver og en av oss. Kaller han oss til ordenslivet? 
Er det noen som opplever at de er kalt til prestetjenesten? 
Eller kaller han oss til å leve i et ekteskap med noen og stifte 
familie? Dette skal vi alle sammen forsøke å finne ut av. Men 
uansett hvilket av disse kallene vi personlig har fått, så har 
alle vi katolikker et kall til å leve evangeliet. Det betyr at vi alle 
skal følge Jesu bud, som er det dobbelte kjærlighetsbud. Det 
sier at vi skal elske Gud og tilbe ham – og vi skal også elske 
vår neste, som er andre mennesker vi kjenner, møter og 

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 

https://nuk.no/
https://www.caritas.no/
https://www.focolare.org/en/
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treffer på vår livsvei. Denne timen skal vi lære litt om hvilke 
muligheter vi katolikker har til å engasjere oss sosialt i 
forskjellige ordener og grupper som vi har i Kirken. 

UTDYPING 
(25min.) 

Fortell: Den katolske Kirken er veldig stor med mange medlemmer over 
hele verden og finnes representert i alle land i hele verden. Mange 
katolikker opplever at troen deres kaller dem til å gjøre en noe ekstra for 
andre katolikker og mennesker generelt. Troen på evangeliet kaller oss 
til å engasjere oss sosialt. Også her i Norge har vi gode muligheter til å 
engasjere oss frivillig sammen med andre katolikker fra vår egen 
menighet og andre menigheter i landet i forskjellige ordner og 
organisasjoner som vi har. Disse organisasjonen / bevegelsene jobber 
for å utbre evangeliet i praksis og gi hjelp til mennesker som trenger 
det. Organisasjonene og bevegelsene er inspirert av ulike katolske 
spiritualiteter. Bønn er en veldig viktig del a det frivillige katolske 
legfolksarbeidet som vi alle gjør i og for Kirken. Når vi ber og lar den 
Hellige Ånd virke i oss i det sosiale arbeidet vi gjør, åpner vi for Den 
Hellige Ånds virke hos oss her i Kirken.  
 
Eksempler på noen katolske legfolksgrupper / bevegelser vi har her i 
Norge er: Norges Unge katolikker, Caritas, Mariaforeningen, 
Fransiskanernes legorden, Dominikanernes legorden, Focolare-
bevegelsen, Youth for Christ […] Kjenner dere noen flere? [La elevene 
rekke opp hånden og svare.] 
 
[Du kan på forhånd ha invitert en person fra menigheten eller en annen 
menighet som er engasjert i en av de katolske legfolksgruppene vi har 
her i Norge. Presenter nå denne personen for elevene og la ham eller 
henne fortelle om den gruppen han eller hun er med i ut ifra 
spørsmålene: 
 
- Hva gjør denne gruppen/organisasjonen? Hvem jobber dere med 

eller for? 
- Hvordan og hvorfor ble du med? 
- Hvordan og hvorfor er det viktig for deg å være med i et slikt 

engasjement i katolsk sammenheng? Hva synes du det gir deg 
personlig?  

 
 
Hvis du selv er engasjert i en av de katolske gruppene, så kan du 
fortelle elvene om dette. Men alternativt kan du heller velge ut en eller 
to av de nevnte katolske legfolksorganisasjonene vi har i Norge og 
presentere dem for elvene ved hjelp av et manus du alger deg. Les deg 
i så fall opp om de organisasjonene du velger å presentere, på nett.] 

 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 

Elevene skal jobbe individuelt med oppgaven på s. 90 og spørsmålene 
s. 93 og 95. Det skal være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen trenger 
noe hjelp.  
 

 



 

Oslo katolske bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo – tlf. 23 21 95 00 

den katolske kirkes ressursbank 
undervisningsopplegg 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- La elvene fortelle med egne ord om ordenene og organisasjonene 
for legfolk som finnes og virker i Den katolske kirke i verden. 
 

- La elevene nevne så mange som mulig av klosterordene og 
bevegelsene/organisasjonen som legfolk kan være med 
i/engasjere seg i på frivillig basis, som vi har representert her i 
Norge.  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Som avslutning på timen kan dere be en gang til de samme 
bønnen som dere innledet med. Stå sammen i en ring. Alternativt 
kan dere avslutte med en passende salmesang, f. eks «Gjør meg 
til redskap for din fred» (etter bønn av hellige Frans. Del da 
teksten ut til elvene på kopi eller slå den opp på skjerm/prosjektor. 
Husk at noen elever muligens ikke kjenner melodien. Syng da 
gjennom sangen for dem et par ganger først, slik at alle lærer 
den. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 


