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Mål: At konfirmanderne i fællesskab nyformulerer den evangelisk lutherske lære 

Nøglespørgsmål Aktivitet Organisering Materialer 

 Luther er tilbage i sin gamle 
klædning – og han er blevet 
gift med Katharina von Bora.  
 
 

Forberedes af præsten 
 
 
 
 

  

Hvordan formidler 
Luther sin nye lære 
til folk, der endnu 
ikke kan læse? 

Salmesang: Konfirmanderne 
lærer ”Behold os Herre ved 
dit ord” 
 

Organisten kommer evt. på besøg 
 

Den Danske Salmebog 337 
 

Hvem er Martin 
Luther (kap. 7)? 

Præsten fortæller om Luther. 
Luthers Lille Katekismus 

 Tilbage til 
Wittenberg 

 En pixibog om troen 

 Livet i kald og stand 

 Verden er forandret 

Præsten fortæller, konfirmanderne 
lytter 

Manuskript til syvende del af fortællingen om Luther. 
 

Hvad skrev Luther 
om det centrale i 
kristentroen? 

Præsten introducerer til Den 
Lille Katekismus: 

1. Trosbekendelsen  
2. De ti bud  
3. Fadervor  
4. Sakramenterne: dåb 

og nadver   

Præsten præsenterer, 
konfirmanderne lytter 

Luthers Lille Katekismus i Den Danske Salmebog. 
Eller selve katekismen, hvis den kan skaffes i et 
passende antal. 
Eller et fotografisk optryk af katekismen fra 1953.  

Hvad er det centrale 
i vores kristentro? 

Hvad tror vi på? Holdarbejde. Brainstorm. Flipover: forberedt med passende overskrifter 
Hvad tror vi om Gud? 
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Der udarbejdes en 
nyformuleret 
trosbekendelse. 

Præsten leder samtalen og noterer 
vigtige ord og sætninger ned på en 
flipover.  

Hvad tror vi om Jesus? 
Hvad tror vi om Helligånden? 

Hvad er rigtigt og forkert at 
gøre? 
Der udarbejdes 10 nye bud. 

Der arbejdes i grupperne. 
Hver gruppe får 5 røde og 5 grønne 
ark, hvorpå de skriver henholdsvis 
5 forbud og 5 påbud. 
Arkene samles.  
Præsten sorterer og redigerer alle 
forslagene til 10 nye bud 
(affinitetsanalyse). 

Røde og grønne A4-ark  
Blyanter 

Hvordan kan vi bede til Gud?  
Bønner formuleres. 

Der arbejdes individuelt. 
Præsten sorterer og redigerer 
bønnerne til en samlet kirkebøn til 
gudstjenesten. 

Fortrykte ark 
Jeg vil bede om … 
Jeg vil takke for …  
Jeg vil sige til Gud, at … 

Hvordan kan vi leve med 
vores tro? 
 

Konfirmanderne går til kirken. 
Nadver med en lille introduktion.  

Nadver klargjort i kirken 

 


