
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledervejledning  
 
TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder 
eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger 
”forkyndelse på stedet”, fordi vi har et stort ønske om, at teenagere må høre evangeliet, hvor de 
er, og hvor vi møder dem.   
 
TeenTools Katekismus er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp til at kunne 
få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig helhed. TeenTools Katekismus arbejder med 7 
temaer fra Katekismus Updated - dåb, nadver, trosbekendelse, skriftemål, Guds Ord, de 10 bud og 
fadervor. Et tema - en aften.  
 
Ledermaterialet indeholder forslag til gennemførelse af en hel, tematisk teenaften i det lokale 
arbejde, med forslag til et aftenforløb med forkyndelses- og formidlingshjælp - crowdbreaker, 
aktiviteter/lege med tilknytning til forkyndelsen, gruppeaktiviteter osv. Kort og godt: Hjælp til at 
strukturere, forberede og gennemføre en god, sammenhængende aften der hvor du er leder. I 
materialet finder du ideer til håndtegn til trosbekendelsen, til et løb om fadervor og mange andre 
spændende ideer.   
 
Materialet er udarbejdet i samarbejde med elever fra Børkop Højskole. Her skal der lyde en stor 
tak til eleverne. Tak for udarbejdelsen af de spændende tekster og ideer til materialet.  
I fællesskabet håber vi, at du som leder/forkynder får glæde af TeenTools Katekismus. 
 
Se på leder.imu.dk og find en lang række af andre spændende TeenTools.  

 
God fornøjelse med materialet.  

IMU  - Indre Missions Ungdom 
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Katekismus Dåb 
 
Formål:  Indsigt i dåbens betydning. At få teenagerne til at se, hvorfor det er så vigtigt at blive døbt og 
tilhøre Jesus. 
 
 
Forslag til programforløb: 
 

 
 
Programforløb – de forskellige programpunkter – planlægning og gennemførelse: 
 
1. Crowdbreaker: bibelquiz 
Teenagerne deles op i to grupper, hvor hver person får en bibel. Lederen siger et ord eller et navn fra 
bibelen, og teenagerne skal finde ud af hvor det står. Teenagerne skal hurtigt reagere og række hånden 
op som markering på, at de har fundet ordet. Her gælder det så om at komme først som gruppe. Lederen 
skal se, hvem der er hurtigst på aftrækkeren. Den gruppe der har fundet det rigtige ord og rakt hånden 
op først får et point.  
 
Ordene kunne være (og hvis de ikke kan finde det, så er der angivet bibelvers i parentesen): 

Lys (5. Mos 4,4) 
Herre (Salme 23) 
Engel (2. Mos 11) 
Hyrde (Sl. 23,1) 

Tids-
forbrug 
(Vejl.) 

Programpunkter Materiale-
behov + res-
sourcekrav 

Ansvar 

10 min. 
  

1. Crowdbreaker: bibelquiz. Helst bibler til 
alle 

  

15 min. 
  

2. Igangsætningsaktivitet: Fødselsdag og  
dåbsdag. 

    

20 min. 
  

3.Refleksionsaktivitet: Hvad tænker I om då 
ben? 

Spørgsmål på 
papir til grup-
perne 

  

Max 15 
min. 

4. Undervisning: Hvad er dåb? 3 i 1 – Negle-
klipper, evt. 
powerpoint 
med stikord. 

  

15-20 min 
  

5. Opfølgning og bedefælleskab.     

 6. Husk – før aftenen: 
 

  

 7. Til yderligere inspiration i forberedelsen:   

 8. Næste arrangement:   
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Krybbe (Es 1,3, Luk 2) 
Gud (2. Mos 20,1) 
Jesus (Joh 18.1) 
Samson (dom 13,24) 
Kys (høj. 1,2) 
Zakæus (Luk 19,2-8) 
Himmel (1.mos) 
Evigt liv (Joh. 3,36) 
Slangen (1. Mos 3) 
Palmegrene (Joh. 12,13) 
Æsel (Joh 12,14) 

 
Man behøver ikke at tage alle ordene med i legen. Det vigtigste er at de synes det er sjovt, og at 
det ikke varer længere end ca. 10 min. 
 
 
 
2. Igangsætningsaktivitet: Fødselsdag og dåbsdag  
Lav en intro, hvor du stiller spørgsmål til teenagerne. Tag først en håndsoprækning, hvor de skal 
svare på følgende: 

Hvor mange kan huske jeres fødselsdag? 
Hvor mange kan huske jeres dåbsdag?  

 
Her kan der så komme spørgsmål, som uddyber ovenstående. Her kunne man tage en runde og 
spørge: 

Hvad er det, der gør, at I husker jeres fødselsdag? 
Er der nogle, der kan huske deres dåbsdag – hvorfor kan I huske den? 
Hvordan kan man fejre sin dåbsdag?  

Eks: man kan få gaver, få besøg af sine faddere, holde en lille fest med sin nære familie. 
 
 
3. Refleksionsaktivitet: Hvad tænker I om dåben? 
Del teenagerne op i små grupper på 3-4 personer, så alle har mulighed for at sige deres mening. I 
grupperne skal de svare på følgende spørgsmål:  
 

Hvad tænker I på, når I hører ordet dåb? 
Hvad sker der i dåben? (Hvad giver Gud os?) 
Skal man have noget bestemt på for at blive døbt? 
Hvorfor bruger præsten vand til dåb? 
Hvad betyder din dåb for dig? 

 
 
4. Undervisning: Hvad er dåb 
I undervisningen bruger du tid på at tage de samme spørgsmål op som teenagerne har set på. Tag 
meget gerne deres tanker med i din forkyndelse og det er god ide at lade din undervisning være 
åben for at de kan komme med kommentarer og du stiller dem spørgsmål: Hvad har I svaret.  
 
Hvad sker der i dåben og hvorfor bruger præsten vand?  
 
Vær gerne appellerende og spørg dem: Hvad er det de ser i kirken? Forsæt og fortæl dem at då-
ben er en central ting i gudstjenesten. Dåben er ikke bare vand man får sjasket i hovedet for at 
ødelægge frisuren. Det er nemlig ikke vandet, der gør det i sig selv, men det hænger sammen 
med troen på Guds ord og herved bliver det en dåb. I kirken, når man bliver døbt, bliver der sagt 
nogle ord fra Matt. 28,19. ”Jesus siger, Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple i det i 
døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.  
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Hvad er det helt centrale i dåben?  
 
Det er Gud, der er den aktive!  
Det er Gud, der giver tilgivelsen. 
 
Understreg for teenagerne, hvor befriende det er, at man som døbt teenager ikke er afhængig af 
noget som helt. Ikke ens forældre, sig selv eller præsten. Det er Gud, der er den handlende i då-
ben, barnet kan komme sovende til hele pakken, og forældrenes aktivitet er begrænsende.   
 
Den der bliver dåbt bliver genfødt— tag gerne dette begreb op med teenagerne. Har de hørt det 
før og hvad betyder det? Få dem til at resonere. Skil ordet af: GEN—FØDT. Genfødt betyder at det 
åndelige liv bliver nyt. Menneskets krop bliver altså ikke født igen, men vi kan få muligheden for 
at tro på Gud ved dåben - vi kort sagt Gud barn — det er stort. . 
 
Hvad betyder det så at være tilgivet?  
 
Hvis vi går ud og spørger folk på gaden, om de syndere, så vil en del nok svare: nej! Men Guds ord 
siger noget andet. ”Alle er syndere”.  Mennesket er skabt dejlig og godt af Gud. Fortæl at sådan 
ser Gud stadig på os — alligevel er der noget ved os mennesker som helt akut og direkte har brug 
for Guds hjælp. Nemlig at vi er syndere -  dåben giver os på en helt basal måde os tilgivelse. I då-
ben bader Guds os — han tilgiver os  
 
Brug gerne noget tid på hvad tilgivelse er. Et godt billede på tilgivelsen - fri fra synden, er synd-
flodsberetning. Vandet bruges som noget nega tivt, men Gud renser verden med vandet. I 1. Mos 
6-9 står en beretning om Noa. Noa var en mand, der stolede fuldt og fast på Gud, og gjorde som 
han sagde. Gud sagde til Noa, at han skulle bygge en ark til at redde dem, der troede på ham. 
Arken byggede Noa på landjord, og brugte lang tid på at bygge den. Gud sagde så til ham, at han 
skulle samle alle dyrene, par for par, og samle dem i arken sammen med hans familie. En dag kom 
der, som Gud havde lovet, en stor oversvømmelse som ødelagde alt og slettede al synd på jorden, 
så kun dem der troede Gud overlevede. Gud skyllede alle synder bort, hvilket han også gør I då-
ben. Ved vandet bliver synden fjernet. 
 
Kom også gerne selv med et billede fra dit eget liv. Fortæl hvor befriende det er for dig selv at 
være dåbt, være tilgivet, være taget imod af Gud.  
 
I kirken er det ofte barnedåb man ser, et barn der bliver båret frem af familien foran Gud. Men 
det er aldrig for sent at blive døbt. Nogle bliver også døbt som voksne. Afslut med at forklarer 
teenagerne at det I ser om søndagen i kirken er ikke bare et plask og lidt vand i håret. Det er no-
get helt enestående. Et barn bliver et Guds barn.  
 
 
5. Opfølgning og Bedefællesskab: 
Afrund på en god måde, hvor alle har fået afklaring på det de ikke forstår omkring dåben. Og hvis 
de har spørgsmål eller en god oplevelse med dåben er det en god ide at gøre plads for det. For 
det kan være de er blevet rørt i aftenens løb. 
 
a) Summebedemøde – teenagerne skal sidde i de grupper, som de sad i ved spørgsmålene før un-
dervisningen, og bede sammen. De kan bede sammen om det, der rører de unge.   
 
 
b) Bedeemner: Forståelse af dåben, forståelse af Helligånden (selvom han er svær at begribe). 
 
 



 

 
 

TeenTools—Katekismus  
”Forkyndelse på stedet” 

 
Et materiale udarbejdet i samarbejde   

                          mellem elever på Børkop Højskole E08 og IMU 

 
6. Husk – før aftenen: 
 
 
 
7. Til yderligere inspiration i forberedelsen: 
Man kan eventuelt synge sange ind i mellem. Og her foreslår vi disse: 
Sange:   
 
Guds barn jeg er (fs. 62) 
Jeg har et pas i hånden (fs. 117) 
Du har købt mig (fs 29) 
Helligåndens kraft er stærk og mægtig 
Som en hjort (fs. 169) 
 
 
8. Næste arrangement: 


