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Hellige Josef 

 

TROSMÅL Elevene er glad i Josef. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til hellige Josefs rolle i Jesu liv. 

EVNEMÅL Elevene kan med egne ord fortelle om Josefs drømmer og hans oppgave som 
Jesu og Marias beskytter. 

 

METODER Fortelling, høytlesning, tegning, elevaktivitet, mat og drikke. 

 

HJELPEMIDLER Undervisningsrommet, julekrybbe (med Jesusbarnet, Maria- og Josef-figurer), 
bibelen, [Hellige-Josef-ikon eller statue], hammer, sag, noen planker, noen 
spiker, blomster, vase, stearinlys, liten pappeske, hvit duk, ingredienser til 
snekker-pasta (se i opplegget under elevoppgaver), papptallerkener, 
pappbeger, saft, gafler, (servietter). 

 

BØNN Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn: Allmektige Gud, da tiden for 
menneskeslektens gjenløsning var kommet, betrodde du vår Frelser i den 
salige Josefs trofaste varetekt. Vi ber deg, hjelp din Kirke på hans forbønn 
alltid å våke over fullbyrdelsen av frelsens mysterium. Ved Kristus, vår Herre. 
Amen. 

 
 

Katekesens forløp 
 

Trinn:  2. klasse 
Tid: 45 min. 
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INNLEDNING 
(10 min.) 

- Hilse på alle [og ønske velkommen til timen].    
 
- Bønn:  
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønn  
 
 
- Innlede tema: 
Fortell: I forrige time hadde vi om Jomfru Maria, og hvorfor hun betyr så mye 
for oss katolikker. Denne timen skal vi også lære om hellige Josef, som var 
Jomfru Marias brudgom og fosterfaren til Jesus.  
 
Det var Josef som tok ansvaret for å føre Jesus og Maria ut av landet og i 
landflyktighet i Egypt, da Herodes ville drepe Jesusbarnet rett etter at han var 
født. Siden bodde de alle tre sammen i huset i Nasaret. Josef passet alltid på 
dem, og lære bort til Jesus alt han kunne. Josef var tømmermann av yre – eller 
snekker som vi også kaller det. Og denne timen skal vi i dag spise noe som vi 
kaller for snekker-pasta, som vi spiser til minne om hellige Josef. Vi skal også 
tegne tegninger og sette opp et lite Josef-alter her i dag, med lys og blomster. 
 
Men først skal vi lese en tenkt i bibelen som handler om Josef, og hva som 
skjedde med ham da det viste seg at Jomfru Maria ventet barn – og dette var 
før Maria og Josef var kommet sammen. På det tidspunktet var de to forlovet 
med hverandre, som betyr at det var planlagt at de skulle gifte seg om ikke 
lenge, og leve sammen som ektefeller.  
 
Nå skal vi høre […]  

 
 

UTDYPING 
(10 min.) 

Vis frem bibelen til elevene og les høyt: Matt. 1, 18-25. 
 
Forklar teksten kort for elevene: Her hører vi om at Josef først ble både trist 
og redd da han skjønte at han skulle til å gifte seg med en kvinne som hadde 
en baby på vei fra før av. Det var en vanskelig situasjon og Josef ville flykte fra 
den. Men Gud gav Josef en drøm om natten der han fikk vite at han ikke 
trengte å være redd og ikke skulle flyte fra Maria, men tvert imot ta seg av 
henne og barnet som var på vei, og skape en familie og et trygt hjem sammen 
med Maria. Alt skulle gå bra for Josef. Da ble Josef beroliget og glad. Josef 
hørte på Guds gode råd til ham, og gjorde det som han hadde sett og hørt i 
drømmen.   
 
Fortelle videre: Den hellige Josef er også veldig viktig for oss katolikker, fordi 
han var et godhjertet menneske, han lytet til Gud, han gjorde Guds vilje, han 
beskyttet den hellige familie.  
 
Vi feirer den hellige Josef med en egen festdag i Kirken den 19. mars. Han er 
skytshelgen blant annet for alle fedre, familier, hjem, ektepar, skoler og 
institusjoner der det bor og oppdras mennesker.  
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ELEVOPPGAVER 
(20 min.) 

Sett opp et Josef-alter 
 
Ideen til Josef-alter er hentet fra Emma Ulrikke Weiglin Eriksens bok, «De 
gylne dagene» s. 71. (St. Olav Forlag, 2012). 
 
Sett en liten pappeske på et bord og dekk med en hvit duk. Sett en Josef-
statue på toppen. Alternativt kan du på toppen sette opp et Josef-ikon eller 
julekrybbe med Jesusbarnet, Maria og Josef inni. 
 
Pynt nå alteret med det dere har: blomster i vase, telys/stearinlys, hammer, 
sag, planker, spiker og tegninger av hellige Josef – som barna kan tegne på 
små papirark med fargeblyanter, (hvis dere har tid).  
 
 
Lag og server snekker-pasta 
 
Denne enkle retten kaller vi snekker-pasta fordi den har brødsmuler som ser 
ut som sagflis. Og det passer bra når vi skal minnes hellige Josef, som var 
snekker.  
 
Ingredienser: spagetti, brødsmuler eller smuler av kavringer, hvitløk, 
olivenolje og persille. 
 
Fremgangsmåte: Kok spagetti som anvist på pakken. Hakk hvitløk og persille, 
og ha det i stekepanne med brødsmulene og en stor klunk olivenolje. Stek til 
alt er gyllent og sprøtt.  
 
Ved servering tar du kokt pasta på tallerkenen først, og deretter de sprøstekte 
brødsmulene oppå.  
 
Ideen til denne retten er hentet fra Emma Ulrikke Weiglin Eriksens bok, De 
gylne dagene, s. 71. (St. Olav Forlag, 2012) 
 
Når dere har satt opp og pyntet Josef-alteret, får barna hver sin porsjon med 
snekker-pasta og et glass saft. De kan sitte på hver sin plass og spise. Og du 
kan spille av et passende klassisk musikkstykke (hvis du ønsker det) mens 
barna spiser i stillhet. (Du kan lage klar denne retten på forhånd, eller ta med 
elevene ut i på menighetskjøkkenet i timen og lage den sammen med dem 
der.)  

 
 



 

den katolske kirkes ressursbank                                                    undervisningsopplegg 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Be elevene fortelle med egne ord om hellige Josef, hva som skjedde med ham 
og den oppgaven han fikk av Gud til å beskytte Jesus og Jomfru Maria.  

 

BØNN /AVSLUTNING Katekeseøkten kan avsluttes med den samme bønnen som i 
innledningen til timen. 

 
 
 

ANDRE AKTIVITETER  

 
 
 
 
 
(se BLILYS) 


