
Stasjonsarbeid: Innvielsens sakramenter

Tidsbruk
Ca. 2 skoletimer

Mål
Å hjelpe konfirmantene til å kjenne hva innvielsens sakramenter er, hvilke tegn som brukes
i sakramentene samt hva sakramentet symboliserer og virker

Du trenger
Tre gaveesker, kurver, poser eller lignende til alle ungdommene i gruppen
Penner 
Utskrifter av alle stensilene
Stor bolle for vann
Små flasker eller beholdere med lokk til alle
En liten bolle med olivenolje
Papirlapper til alle
Tørkepapir
Stort stearinlys, evt. påskelys
Små stearinlys til alle
Biter av hvitt stoff, evt. hvite lommetørkle
Hvitt papir til alle
Sakser
Tape
Konvolutter til alle
Segl (evt. stempel eller rød tusj)
Sølvpapir
Usyret brød (evt. oblater) til alle
En liten kanne med vann
Papirbiter
Blå druer
Pappkrus til alle
Tusjer

Beskrivelse
Stasjonsarbeid er en arbeidsform som krever en del forberedelser i form av anskaffelse av
materiale til de ulike stasjonene, klargjøring av stasjonene, printing av stensiler osv. Men 
når forarbeidet er gjort bra, er det ungdommene som gjør jobben i undervisningen. 
Fordelene ved dette er mange, og mest av alt at det har stor læringsverdi. Man husker 



bedre av det man gjør selv, og kombinasjonen mellom ord, gjenstander, bevegelse, 
notater og samtale gjør stasjonsarbeid svært effektivt. Dersom du har tid og mulighet, 
anbefales derfor dette på det sterkeste. Det krever imidlertid at du har tilgang på det 
rommet hvor katekesen skal gjennomføres i god tid før timen begynner.

Du skal klargjøre tolv stasjoner, fire for hvert av sakramentene. Del gjerne rommet inn i tre 
områder og kall områdene dåp, ferming og eukaristi. I hvert av områdene setter du frem 
fire bord for hver av stasjonene. Forbered stasjonene på følgende vis:

Dåp
1. Vann: En stor bolle med vann, små flasker eller beholdere med lokk til alle 

ungdommene. Her skal ungdommene fylle små flasker og putte dem i kurven/posen
2. Olje: En liten bolle med olivenolje, papirlapper til alle, tørkepapir. Alle dypper 

fingeren i olje og presser den over på en liten papirbit. Putter denne i kurven
3. Stearinlys: Et stort stearinlys (gjerne påskelys om mulig), små stearinlys til alle. 

Alle får et lite stearinlys til kurven sin
4. Hvitt klede: Biter av hvitt stoff til alle. Alle tar med seg én bit med hvitt stoff

Posene skal etter besøk ved stasjonene være fylt med vannflaske, papirbit med olje, 
stearinlys og bit av hvitt klede.

Ferming
1. Håndspåleggelse: Hvitt papir til alle, penner, sakser. Alle tegner rundt sin egen 

hånd, klipper ut og legger papirhånden i kurven.
2. Olje: Hvitt papir til alle, tape, sakser. Klipp ut små kroner og legg i kurvene/posene
3. Den Hellige Ånds innsegl: Konvolutter til alle, segl (evt. bare et stempel eller røde 

tusjer til å tegne et segl). Lag forseglede konvolutter og putt i kurvene
4. Hyrdestav (biskop): Sølvpapir til alle. Lag små bispestaver ved å krølle sammen 

sølvpapir og forme dem til små bispestaver

Posene skal etter besøk ved stasjonene være fylt med papirhånd, papirkrone, konvolutt 
med segl og bispestav av sølvpapir

Eukaristi
1. Brød: Biter av usyret brød (evt. oblater) til alle. Alle får en bit til kurven/posen sin
2. Vin: Blå druer til alle. Alle får noen druer til kurven/posen
3. Vann: En liten kanne med vann, små papirbiter. Alle dypper fingeren i vann og 

legger det på en papirbit (der blir det etter hvert usynlig)
4. Kalk/beger: Pappkrus til alle, tusjer, et stort ark med tittelen Kontrakt. Alle signerer 

kontrakten og tar et beger med seg

Posene skal etter besøk ved stasjonene være fylt med brødbit, druer, papirlapp med vann,
pappkrus



Ungdommene skal gå fra stasjon til stasjon og fylle kurvene underveis. Fra hver stasjon 
skal de få med seg én eller flere gjenstander som beskriver sakramentet nærmere. I tillegg
skal de fylle ut punkter på den tilhørende stensilen.

Når alle har gått gjennom alle stasjonene, bruker dere tid i fellesskap på å oppsummere. 
Inviter de unge til å se hva de tenker om symbolene før du legger det ut for dem. Sørg for 
at følgende punkter er med:

Dåp
1. Vann

◦ Vasker og renser. Dåpen vasker oss rene for synd – inkludert opprinnelig 
synd (arvesynd)

◦ Dreper. I dåpsvannet "drukner" vi fra vårt gamle jeg og oppstår som nye 
mennnesker

◦ Fødsel. Når vi ligger i mors liv før vi blir født, ligger vi i vann. Fra vannet 
fødes vi til livet i verden. Dåpens vann kan lignes med fostervannet

◦ Opprettholdelse av liv. Alt som lever – planter, blomster, osv. 

2. Olje
• Tradisjonelt brukt som medisin. Styrker, helbreder. I dåpen styrkes vi av Den 

Hellige Ånd og helbredes for synd
• Dufter godt. Dåpen gjør oss til kristne mennesker som sprer Guds gode duft i

verden
• Brukt til å salve konger, prester og profeter (krisma, jfr. Kristus, Den Salvede).

Vi salves til å være konger, prester og profeter i verden
3. Lys

• Ilden gir varme og lys. I dåpen mottar vi Kristi lys som varmer og opplyser 
verden

4. Hvitt klede
• Hvitt er renhetens farge. Vi blir rene i dåpen
• Uniformer og klær viser hvem vi er og hvem vi tilhører. Den hvite dåpskjolen 

viser at vi tilhører Kristus

Ferming
1. Håndspåleggelse

◦ I Bibelen ser vi at autoritet overføres ved håndspåleggelse (jfr. utvelgelsen av
de nye tjenerne, diakonene, Apg. 6,6)

◦ Levninger av dette kan vi se i leker som sisten eller har'n, hvor man skal 
legge hånden på noen for å gi dem en oppgave. Myndighet overføres ved 
berøring



2. Olje
• Brukt til å salve konger, prester og profeter (krisma, jfr. Kristus, Den Salvede).

Vi salves til å være konger, prester og profeter i verden

3. Den Hellige Ånds innsegl
• I tidligere tider ble segl brukt for å vise avsender og eier av dokumenter, brev 

og annet. I konfirmasjonen får vi Åndens segl: vi eies og er sendt av Ånden

4. Hyrdestav (biskop)
• Hyrder og gjetere bruker staver og stokker for å lede sin flokk ute på beite. 

Det er biskopen – vår hyrde – som på vegne av Kirken konfirmerer oss og 
leder oss

Eukaristi
1. Brød

◦ Brød er – i vår kultur og i mange kulturer – blant de aller mest sentrale og 
viktige næringsmidlene. Grunnlaget i kostholdet. I flere restauranter serveres
brød alltid ved siden av andre retter. I eukaristien får vi den mest 
grunnleggende næringen for vårt kristne liv

◦ Brødet er laget av korn. Henviser til Jesu ord om kornet som må dø i jorden 
for at kornaks skal vokse frem (jfr. Joh 12,24). Jesus er dette kornet.

2. Vin
• Tradisjonelt brukt som medisin. Renser sår og lindrer smerte. I eukaristien 

blir vinen Jesu blod og vi renses og våre smerter lindres
• Vinen brukes ved fest og rundt måltid hvor mennesker er samlet i fellesskap. 

I eukaristien er vi samlet i fellesskap, og Jesu blod – gitt for oss – skjenkes til 
glede for oss

3. Vann
• En liten dråpe med vann helles i vinen under eukaristien. Den lille dråpen 

blander seg med vinen og blir ett med den. Symboliserer menneskenes 
medvirkning

4. Kalk/beger
• I antikkens skriftløse kultur ble kontrakter og avtaler bl.a. inngått ved at 

partene drakk av samme kalk/beger. I eukaristien deler vi Jesu beger og går 
inn i et kontraktsforhold med ham. Jfr. også Jesu død som "det beger han 
måtte drikke" (jfr. Luk 22,42)


