
 
 

 
Kirken i skjærsilden 

 

TROSMÅL Elevene tror på Guds barmhjertighet, som også etter døden kan rense 
mennesker. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene har kjennskap til Kirkens tradisjon med bønn for de avdøde. 

EVNEMÅL Elevene kan Kirkens tradisjonelle bønn for avdøde utenat. (Herre, gi dem den 
evige hvile.) 

 
 

METODER Fortelling, instruksjoner, elevaktivitet, tur ute. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, prosjektør, uteområdet, naturen, pappark, tegnesaker, 
klistremerker (m/ blomster og engler), en plakat/et litt stort pappark med 
påskrift: «Requiem aeternam dona eis, Domine» (latin) samt i norsk 
oversettelse: «Herre, gi dem den evige hvile», telys, fyrstikker og blomster. 

 

BØNN Korsets tegn. Fader vår. Hill deg, Maria.  
 
Bønn for de døde:  
 
Vi ber deg for våre kjære avdøde og for alle mennesker som er gått bort fra 
denne verden: Før dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi 
sammen kan frydes ved synet av din herlighet.  
 
Da skal du tørre hver tåre av våre øyne, og vi skal se deg, Gud, som du er, bli 
deg lik i all evighet og uten opphør prise deg. Ved Kristus, våre Herre. Amen. 

 
 
 

Katekesens forløp 
 



 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Innledning (10min.) 
 
- Hilse på alle og ønske velkommen.   
 
- Bønn:  
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønn.  
 
-Innlede tema: 
 
Fortell: Forrige time har vi gjennomgått hele frelsesøkonomien og vi har 
snakket mye om døden og hva som skjer med en sjel i livet etter døden; når et 
menneske forlater denne verden, idet sjelen kler kroppen av seg og kroppen 
dør.  
 
Nå har dere lyttet mye og lenge, og derfor skal vi denne timen lage og gjøre 
noe sammen som er veldig fint og hyggelig å gjøre sammen. Vi skal minnes 
våre egne avdøde, og alle andre som har forlatt denne verden. Det skal vi 
gjøre med å lage noen fine kort, vi skal plukke oss blomsterbuketter og ha 
med oss lys ut til et sted (gravlunden, kirkegården eller gressplen utenfor 
kirken), hvor vi skal minnes de døde ved å sette blomstene, lysene og kortene 
våre der. Og så skal vi være litt stille og be en bønn sammen.  

 
 

 

UTDYPING 
(30 min.) 

Bestem deg på forhånd for et «minnested» å gå til for å legge den blomstene 
og kortene. Har dere f. eks en gravlund eller kirkegård i gåavstand fra 
menigheten/undervisningslokalet som dere kan bruke? Eller har dere en 
gressplen/hage utenfor deres kirke som kan egne seg som et provisorisk 
minnsted for dere?  
 
Se også på forhånd om det er et sted i nærheten av katekesen der du og 
elevene kan gå og plukke dere markblomster til å lage dere buketter med.  
 
På forhånd lager du også klar en plakat/pappark med påskriften: «Requiem 
aeternam dona eis, Domine.» (latin) samt i norsk oversettelse: «Herre, gi dem 
den evige hvile.» Denne tar du med når dere skal gå til stedet. Når dere 
kommer frem dit, setter du opp denne plakten, og leser den høyt for elevene.  
 
Mens dere ennå sitter i undervisningsrommet deler du ut små papirark til kort 
(gjerne litt tykt papir/papp som du har klippet opp i passe store biter på 
forhånd), tegnesaker og klistremerker. Spør elevene om noen har en eller 
flere mennesker i sin familie/slekt som de har mistet? La dem rekke opp 
hånden.  
 
Forklar for elevene: Noen av dere har kanskje noen avdøde, andre av dere har 
kanskje ingen nære som de har mistet. I dag skal vi minnes alle avdøde som vi 
ønsker. Nå kan dere skrive et kort til en avdød som dere ønsker å minnes, eller 
dere kan bare tegne og pynte kortet fint, sånn som dere ønsker selv. Dere kan 



 
 

både skrive, tegne og pynte med klistremerker på kortet, akkurat sånn som 
dere ønsker.  
 
Når alle er ferdige med å lage kortene sine, deler du ut et telys til hver av 
elevene, som de kan ha med seg i lommene sine. Så går dere ut for å plukke 
dere en blomsterbukett hver. Kortene sine tar elevene med. (Hvis det ikke er 
mulig å finne noe sted med markblomster å plukke i nærheten av der dere har 
undervisning, tar du selv med en bukett roser, og deler ut en stilk med rose til 
hver elev å ta med til minnestedet.) 
 
Når blomsterbukettene er ferdige, går dere samlet videre til stedet du har 
funnet. Når dere kommer dit, setter du plakaten du har skrevet på forhånd 
opp der og leser den høyt. Nå kan hver elev gå frem og sette opp kortene sine, 
tenne telyset sitt og legge ned blomsterbuketten. Når alle har gjort det, stiller 
dere dere opp i en halvsirkel forran alle lysene, kortene og blomstene. Forklar 
elevene at dere nå skal være litt stille, mens alle tenker på sine egne avdøde 
eller noen andre avdøde, hvis man selv ikke har noen nære som er døde. Og 
før du ber bønn for avdøde høyt, foklarer du: «De er gått bort fra denne 
verden. De har gått videre på veien til Gud. La oss be for deres sjeler.» Så ber 
du bønn for avdøde, som du finner under seksjonen «Bønn» ovenfor her. 
 
Etter en passende lang stund, kan de elevene som ønsker det ta kortene sine 
med seg igjen før dere går tilbake til undervisningsrommet. Kortene sine kan 
de velge å ta med seg hjem og legge på et gravsted, hvis de ønsker.  

 

  
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Når dere kommer tilbake til undervisningsrommet og alle har satt seg ned 
igjen på plassene sine, kan du slå opp teksten til «Bønn for avdøde» med 
prosjektør. Les bønnen sammen i kor med elvene.  

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
 

 
 


