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Forord

Bogen Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager består af ti noveller, der er sat sammen med tegneserier. 
Hver novelle har afsæt i en fortælling fra Bibelen og efterfølges af en kort tegneserie i farver, der fortæller 
bibelhistorien. Novellerne foregår i den lille by Sogneager, og de har forskellige fortællere. Personerne 
optræder derfor både som hoved- og bipersoner igennem novellerne. Fælles for fortællerne er, at de går i 
samme skoleklasse i Sogneager. 

Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager er både velegnet til kirkens undervisning af 
minikonfirmander og folkeskolens undervisning i Dansk og Kristendomskundskab på mellemtrinnet. Denne 
undervisningsvejledning er dog først og fremmest tænkt i relation til undervisningen af minikonfirmander, men 
alle med ansvar for religionsundervisning er velkomne til at lade sig inspirere. 

Undervisningsvejledningen følger elevbogens ti afsnit tæt og hviler på to grundmodeller: enten tages der 
udgangspunkt i tegneserien med den bibelske fortælling og derfra ledes til nutidsnovellen eller omvendt. 
Et gennemgående træk er også, at forfatterne i arbejdet med vejledningen har været optaget af at give 
undervisningsforslagene en pige- og/eller drengeprofil. Undersøgelser har vist, at der i disse år er et stigende 
behov for at tænke drengeverdenen ind i undervisningen af minikonfirmander (Finn Dyrhagen: Forestillingen om 
Gud, Aros 2007, s. 9�).

De ti dele af undervisningsvejledningen er alle tilrettelagt efter samme didaktiske model. Grundtanken 
er, at der er tale om undervisning i de bibelske tekster, og derfor indledes alle vejledninger med en kort 
introduktion til bibelteksten og fortolkning af den. For nogle vil der være tale om kendt stof, for andre 
vil introduktionen kunne fungere som en form for faglig grundforberedelse. Men det gælder her, som for 
vejledningen i det hele taget, at den er tænkt som et godt sted at begynde og som inspiration. Modellen ser 
sådan ud:

Målformulering – En kort formulering af formålet med lektionen.

Bibelteksten – Tekst og kontekst og forskellige fortolkningstraditioner.

Tegneserien – Tegneserien som fortolkning af bibelteksten.

Novellen – Novellens forhold til bibeltekst og tegneserie og disses skæringspunkter.

Temaer i undervisningen – Forslag til temaer, der kan bruges som udgangspunkt for lektionen.

Undervisningsforslag – Konkrete forslag med forskellige pædagogiske former, evt. kønsprofil og mindst én 
aktivitet.

Forslag til salmer – Angivelse af salmer, som passer til temaet.

Forslag til bøn – En bøn som knytter an til bibelfortællingens tema.
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Efter de ti afsnit af lærervejledningen findes en litteraturliste og en kort præsentation af forfatterne. 

Flere af vejledningerne indeholder forslag om billedanalyse. Da det nogle gange kan være praktisk at kunne 
samle undervisningen om fremvisning af ét billede og samtale derudfra, er det muligt at købe mange af 
billederne i digital form (se: www.bibelselskabet.dk). Disse kan så fremvises via projekter eller lignende. 

I november 2007 udkom Den Nye Aftale – Det Ny Testamente på nudansk på Bibelselskabets Forlag. Den 
inddrages i enkelte af vejledningerne, men vil i det hele taget være særdeles egnet i undervisning af børn 
og unge. 

Forfatterne Lektor Gertrud Yde Iversen, Provst Finn Dyrhagen og Lektor Leise Christensen, samt 
Bibelselskabets Forlag og redaktør Lisbeth Elkjær, 2008
 

© Det Danske Bibelselskab og Gertrud �de Iversen, Finn Dyrhagen og �eise �hristensenGertrud �de Iversen, Finn Dyrhagen og �eise �hristensen
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Afsnit 1
Novelle: Bambi – Mias historie
Tegneserie: Skabelsen – � Mos �-�

Målformulering
Udgangspunktet for undervisningen vil være tegneserien, der illustrerer skabelsesberetningen og syndefaldet. 
Skabelsesberetningen er central for det menneske- og natursyn, der præger os uanset vore holdninger i øvrigt 
til tanken om Gud som skaber. Et mål med undervisningen er derfor at gøre minikonfirmanderne fortrolige 
med nogle af de tankegange, der kommer til udtryk i skabelsesberetningen og at få børnene til at sætte 
tankegangene ind i en nutidig kontekst. Til hjælp for dette formål læses Mias fortælling, der kan fungere som 
afsæt for diskussionen. 

Bibelteksten 
På latin hedder � Mos Genesis, hvilket har at gøre med fødsel. Det er sådan set et godt navn, for det er lige 
præcis, hvad det handler om: himmelrummets, verdens, menneskets og historiens fødsel. I � Mos �-2 læser 
vi om, hvordan verden og dens beboere blev skabt alene ved hjælp af Guds mægtige ord. Det er vigtigt at 
lægge mærke til, at der rent faktisk er tale om to skabelsesberetninger – den præcise, næsten lidt pedantiske 
fremstilling i � Mos �,�-2,4 og den fortællende, meget malende skildring i � Mos 2,5-25. 

Skabelsesberetningerne fortæller noget centralt om forholdet mellem Gud og hans mennesker, om forholdet 
mellem menneskene og deres omverden samt om forholdet mellem mennesker, sådan, som det var tænkt 
fra Skaberens side. Skabelsesberetningerne er selvsagt ikke videnskabelige afhandlinger om verden og livets 
opståen, men derimod et forsøg på at skildre menneskets eksistentielle vilkår. Det samme perspektiv gør sig 
gældende for syndefaldsberetningen, der søger i en mytisk sprogdragt at forklare det ondes eksistens i verden 
og de vilkår, der råder for menneskers liv i den verden, som de er sat i efter syndefaldet. 

Tegneserien
Vi begynder med begyndelsen, altings begyndelse. Tegneren illustrerer dette med at vise et helt sort billede, 
hvor ingenting af det, som er, findes. Men pludselig bliver alt helt hvidt – lyset er skabt, dagen er begyndt. 
Derefter går det løs med skabelsen af den natur, som vi kender, og af de himmellegemer, der lyser op på 
himlens bue. Havdyrene kommer til i en stor mangfoldighed og det samme med alle de vilde dyr. Skabelsen 
af mennesket er vi ikke på samme måde vidner til i tegneserien. Vi får dog at vide, at manden blev skabt før 
kvinden, men at de i øvrigt er ligeværdige skabninger. 

Tegneserien stopper ikke med skabelsen, men viser også syndefaldet med menneskenes ulydighed. 
Nøgenheden tematiseres, og Guds straf bekendtgøres. Dog tematiseres også Guds omsorg midt i straffen 
ved, at det pointeres, at Gud gav menneskene tøj på. Det sidste, vi hører fra de to mennesker, er Evas udråb: 
”Hvad nu?” Udråbet kan fungere som en god indgang til samtalen med minikonfirmanderne. 

Novellen
Mias fortælling tager sit udgangspunkt to steder i bibelfortællingen, nemlig dels i skabelsesberetningens 
pointering af, at Gud har pålagt mennesket at herske over skaberværket, og i dels syndefaldsberetningen 
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med omtalen af lemlæstelse og død. Fortællingen, som er en udviklingsnovelle, handler om et døgn i 
en ung piges liv, en ung pige, som står på tærsklen til at blive teenager, men som stadig holder fast i et 
verdensbillede, der har barnets karakter.

Det store spørgsmål i novellen er, hvorfor og hvordan Mias elskede onkel Hans både kan betragte naturen 
og dyrelivet som udtryk for Guds gode skabelse og samtidig leve af at slå selv samme dyr ihjel for at spise 
dem. Hvordan kan onkel Hans før hvert eneste måltid takke Gud for maden og livet, når han kan dræbe 
den smukke og uskyldsrene Bambi? Hvordan kan onkel Hans både være den, der nænsomt vækker Mias 
interesse for rævehold og sommerfugle og den, der betragter naturen som et middel og ikke et mål i sig 
selv? 

Mias fortælling problematiserer ligeledes skabelsesberetningens krav om, at menneskene skal blive 
mangfoldige og sprede sig over hele jorden og herske over den. Novellen angiver Mias gryende forståelse 
for, hvad det måske vil sige, at mennesket skal herske over skaberværket.
 
Temaer i undervisningen
Den bibelske tekst og Mias fortælling er meget forskellige, men har dog visse skæringspunkter, som er 
centrale for forståelsen af menneskets og naturens grundlæggende vilkår i verden. Fokus kunne sættes på 
følgende temaer, hvorunder det er vigtigt at bemærke, at man ikke kan nå at behandle mere end et eller to 
i en undervisningslektion. 

�. At herske. Når skabelsesberetningen siger, at mennesket skal herske over havets fisk, himlens fugle 
og over alle de vilde dyr – hvad vil det så sige? Har mennesket så ret til at gøre lige, hvad det vil 
med naturen og dyrene? Hvordan ser Mia på det spørgsmål, og hvordan ser onkel Hans på det? Er 
det udtryk for ondskab at ville slå dyr ihjel enten som jæger eller landmand eller slagter? 

2. Skabelsesteologi/økologi. Hvordan har mennesket forvaltet sin ret til at herske over jorden i tidens 
løb? Hvordan forvalter vi den nu? Har mennesket altid ret til at udnytte naturen til eget bedste? 
Har naturen en ret i sig selv til at være til uden at skulle være til nytte for mennesket? Hvordan kan 
den bibelske tankegang gøres gældende i dag? 

�. Mias fortælling som udviklingsnovelle. Hvor gammel er Mia? Hvordan opfatter hun naturen og 
de vilde dyr til at begynde med? Hvordan er hendes forhold til hendes veninde – hvorfor synes 
veninden ikke længere, at heste er det vigtigste i verden? Hvordan forholder Mia sig til det udsagn? 
Er der nogen ændring i Mias syn på naturen og det at slå dyr ihjel med henblik på at spise dem i 
løbet af fortællingen? Har onkel Hans eller Mia ret? Er det okay at slå dyr ihjel: for at spise dem, for 
at jage, for at fiske eller for sjov skyld? Forsonede Mia sig med onkel Hans og hans valg? Hvordan 
finder Mia ud af, hvad der er godt og skidt?

4. Skabelse. Et tema kunne også være en ren og skær glæde over skaberværket, hvor præst/kateket 
og minikonfirmander drager på tur og beundrer naturen i al sin mangfoldighed og pragt. Man kan så 
tale sammen undervejs om det, man ser.

5. Efter skabelsen og syndefald. Hvorfor blev Eva egentlig fristet? Hvad var det, menneskene 
pludselig kunne se, da de havde spist af den forbudte frugt? Prøv at få børnene til at diskutere, 
hvad forskellen er på vores verden og Edens Have. Hvilken forskel gør det, at vi ved, at vi en dag 
skal dø? Temaet med den vrede Gud og den hårde straf, som Adam og Eva får for at gå imod Guds 
bud, er vanskeligt. Men man kan pege på den omstændighed, at Guds kærlighed til og omsorg for 
sine mennesker bestemt ikke ophørte med, at han havde klædt dem på til et liv i vores verden uden 
for Edens Have. Tegneserien endte med et ”Hvad nu”? Tag udgangspunkt i det. Hvad skete der 
efter udsmidningen? 

6. Forskel mellem bibelsk skabelse og evolution. Hvordan harmonerer en historisk tænkning med 
evolutionen som omdrejningspunkt med skabelsesberetningen og syndefaldet? Kan man forstå 
begge måder at tænke på uden at blive helt forvirret? Kan Bibelen fortælle noget om det at være 
menneske i verden, noget, som evolutionstænkningen måske ikke kan?
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Undervisningsforslag
Dette undervisningsforslag bygger videre på tema � og 4, men kan varieres i det uendelige. 

�. Indledning, som minikonfirmanderne er vant til. F.eks. en salme, gerne en skabelsesorienteret én. 
Fadervor og evt. frit formuleret bøn. 

2. Børnene ser eller læser tegneserien, mens underviseren læser teksten højt og fortæller frit fra 
skabelsesberetningen med vægt på netop det, som han/hun senere vil tage udgangspunkt i. 
Særligt kan man lægge mærke til � Mos �,28, som skildres på s. �2, billede nr. 6. For netop dette 
billede tjener som afsæt for fortællingen om Mia og Bambi. Gud giver Adam og Eva ret til at 
herske over skaberværket. Hvordan hersker mennesket i respekt for både Gud, skaberværket og 
menneskeheden? Hvordan kan vi gøre det i dag? Gælder det stadigvæk i dag, at man skal herske i 
respekt for Guds skaberværk? Brug evt. det digitale Billedmateriale til Marsmanden til at vise nogle 
af billederne i stort format og tale ud fra dem. 

�. �ed efter spor af den mangfoldige skabelse: De ”vilde” sendes ud for at finde mindst ti forskellige 
blade fra træerne på kortest mulig tid. De ”stille” tegner skabelsesberetningen eller klipper ud 
af ugeblade til collage i konfirmandstuen. Når alle er samlet igen, diskuteres det betimelige i, 
at der findes så mange forskellige træer. Fortæl hvor mange, der er katalogiseret i hele verden 
– benyt søgemaskinen google.dk: Det er et ganske utroligt antal. I det hele taget kan det være 
en god idé at google f.eks. træer i regnskoven eller finde en side med sære træer i Mexico eller 
ejendommelige afrikanske gevækster og fremvise resultaterne for børnene, der garanteret vil undre 
sig over mangfoldigheden af besynderlige træer. Det samme kunne gøres med pragtfulde pelsdyr, 
forunderlige fisk eller forbløffende fugle. Foto nedtaget fra nettet kunne bruges i collagen. 

4. Bladene, udklippene fra ugeblade og tegningerne bruges til en stor collage med skabelsen som 
tema. �ollagen kan evt. senere udstilles i kirken. 

5. I anden lektion læses Mias fortælling højt.

6. Man kan nu diskutere menneskets forhold til naturen ud fra disse spørgsmål: Kender du én som 
onkel Hans? Hvad synes du om, at onkel Hans går på jagt? Er det i orden at skyde Bambi? Har I 
tænkt over, hvordan mennesket kan herske over jorden på en god måde, så der også er plads til dyr 
og natur og andre mennesker? Hvordan er det hjemme i jeres egen have? Er det i orden at være 
glad for sin hund og undulat og samtidig slå muldvarper, rotter og mus ihjel? ”Det er jo ikke til at 
finde ud af, hvad der er godt, og hvad der er skidt”, siger Mia til slut i novellen. Hvordan finder man 
egentlig ud af det? 

7. Afslutning. Hvis der serveres saft kage/kiks/frugt, kan man evt. synge salmer, hvor vægten er på 
taknemmeligheden over skaberværket og alle de gode gaver.

Forslag til salmer
Op al den ting, som Gud har gjort, DDS �5
Gud planted en have fra øst til vest, Højskolesangbogen (�8. udgave) 52�
Du, som gi’r os liv og gør os glade, DDS �69
Vi pløjed og vi så’de, DDS 7�0 
Menneske, din egen magt, DDS �70
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Nu titte til hinanden de favre blomster små (f.eks. vers 2), DDS 750
En bøn over dagens tema
Kære Gud
Du, som har skabt os med øjne til at se med
ører til at høre med
mund til at snakke og smile med
arme til at omfavne og arbejde med
ben til at styrte af sted og spille fodbold med
hjælp os til at forstå, at vi skal bruge vores 
evner til at skabe glæde for andre med.
Amen.

Leise Christensen
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Afsnit 2 
Novelle: Tøzeloven – Marias historie 
Tegneserie: De ti bud – 2 Mos �9-20 og �2-4�

Målformulering 
Målet med dagens undervisning er at få børnene til at reflektere over, hvad det vil sige at afgive et løfte, og 
over hvad det vil sige at overholde det. Målet er også at bringe børnene derhen, hvor de kan tage stilling til, 
hvad man kan gøre, når man kan se, at overholdelsen af et afgivet løfte bliver for svært for andre så vel som 
for én selv. Bibelfortællingen og Marias fortælling ligger tæt på hinanden i emnekreds, selvom dilemmaet er 
tydeligere hos Maria end i tegneserien. 

Bibelteksten
Denne fortælling om Moses på bjerget i Sinajørkenen er en skelsættende fortælling – en af de vigtigste 
både for jøder og kristne. Vigtig, fordi det var her, Gud indgik sin første aftale med menneskene, nemlig 
israelitterne, og vigtig, fordi de ”færdselsregler”, der her nedskrives, både mellem mennesker og Gud (buddene 
�-4) og mennesker imellem (buddene 5-�0) stadig er gangbare og alment kendte trods deres høje alder. 

Aftalen, som den kommer til udtryk i de ti bud, er bindende for både Gud og mennesker, sådan som aftaler 
nu engang er det. En klassiker er også fortællingen om dansen om guldkalven, hvori det beskrives, hvordan 
det israelitiske folk blev utålmodigt i deres venten på at høre nyt fra Gud via Moses. Så da Moses var oppe på 
bjerget for at modtage yderligere instrukser fra Herren, erstattede de den sande gudsdyrkelse, som forordnet 
af Gud, med at danse omkring en hjemmegjort kalv af guld. Dette skete på trods af, at det var et brud på lige 
præcis den aftale, som Gud netop havde indgået med sit folk. Væsentligt er det også at bemærke, at Gud i 
disse tekster ikke træder frem med et ansigt eller en krop, men forbliver usynlig, ligesom også hans stemme er 
fordrejet og lyder som en art torden: Det regnedes for forbundet med livsfare at se eller høre Gud direkte!

Underviseren skal være opmærksom på, at der i tegneserien er en mindre uoverensstemmelse mellem 
billede � og billede 2 på s. 2�: De ti bud, som illustreret på billede �, har den ordlyd og rækkefølge, der 
findes i den kristne tradition og hos �uther, mens billede 2 med guldkalven refererer til det 2. bud, der i den 
gammeltestamentlige rækkefølge i 2 Mos 20,4 lyder: ”Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget 
som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden”. Billedforbuddet som det 2. bud har 
den kristne tradition valgt ikke at medtage. I stedet er det gammeltestamentlige �0. bud blevet delt i to, der, 
som på billede � s. 2�, har nr. 9 og �0 sådan, at antallet på ti bud bevares. 

Tegneserien
Bibelfortællingens tegneserie, der hører til Marias historie, er fortællingen om Moses på bjerget i Sinaj, de ti 
bud og folkets ulydighed, mens han er oppe på bjerget. Fokus i tegneserien er på, at folkets ledere lovede at 
ville gøre alt, hvad Gud måtte forlange i sine bud – de indgik simpelthen en regulær aftale – og at de alligevel 
blev utålmodige og gjorde netop det, de ikke måtte ifølge selv samme aftale. De brød aftalen og skabte sig 
et gudebillede i form af en guldkalv, som de tilbad på forskellig vis. Tegneren viser på s. 22 billede 6, hvordan 
folket lover at overholde aftalen ved, at én siger: ”Vi vil gøre alt det som Gud forlanger!” og en anden tilføjer 
eftersnakkende ”Alt!”. Dét giver læseren et fingerpeg om en vis utroværdighed i løfteafgivelsen! 
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Til sidst pointeres det, at det vigtigste bud er: ”... at man skal leve i kærlighed til Gud og sine 
medmennesker”. Det bud kaldes i Det Nye Testamente det dobbelte kærlighedsbud (Matt 22,�6-40), og er 
her en sammenskrivning af � Mos �9,�8 og 5 Mos 6,5. Det er i kærlighedens lys løfteafgivelsen skal læses, 
og i det lys mennesket skal handle. 

Novellen
Marias historie handler om det at afgive et løfte, men også om det dilemma, der kan opstå, når man har 
forpligtet sig til at overholde et regelsæt, men man kan se, at det vil medføre sorg og smerte for andre, 
når man gør det. Fortællingen handler om en gryende forståelse for forskellen mellem en rigid overholdelse 
af regler, normer og love og den overholdelse af regler, der finder sted i lyset af kærlighed. Novellen gør 
klart, at en overtrædelse af regler kan være både nødvendig og kærlig, selvom udgangspunktet for den 
mellemmenneskelige samfærdsel er, at regler skal overholdes. De ti bud er tænkt som grundlæggende 
og normgivende regler i et samfund, men netop dette aspekt er ikke et tema i Marias fortælling, der jo 
har at gøre med det meget nære, nemlig med en venindekreds. Temaet kan dog alligevel godt berøres i 
undervisningen, fordi reglerne i Marias Tøzeklub tenderer det normgivende på det nære plan. 

Temaer i undervisningen
Følgende punkter kan danne udgangspunkt for en samtale:
�. �øfter. Hvad vil det sige at love noget? Skal man altid overholde sit løfte? Hvornår er det helt 

nødvendigt at overholde sit løfte? Hvornår går det an, eller er det ligefrem nødvendigt at bryde sit 
løfte? 

2. Regler. Der findes mange klubber af forskellig art med nedskrevne regler. Er sådan nogle regler altid 
gældende, når de er skrevet ned? Er der bud, løfter eller regler, der er vigtigere end andre? 

�. De ti bud. Kig på de ti bud, evt. ved hjælp af det digitale Billedmateriale til Marsmanden. Hvad 
betyder de enkelte bud? Er der nogle af dem, man godt kan undvære? Hvad er det vigtigste 
bud? Kan man godt bryde et bud for at overholde et andet? Kan en situation tænkes, hvor også 
overtrædelsen af de ti bud som normgivende instans er nødvendig?

4. Tavshedspligt. Hvad betyder det at have én, som man altid kan henvende sig til, ”hvis det brænder 
på”? Hvad vil det sige at have tavshedspligt under alle omstændigheder? 

5. Kærlighedsbuddet. Det dobbelte kærlighedsbud er en væsentlig forudsætning for kristentroen og 
formuleres sådan, at mennesket skal elske Gud og elske sin næste som sig selv (Matt 22,�6-40). 
Det lyder flot og rigtigt, men hvad vil det egentligt sige, og hvad betyder det for hverdagen? Hvad 
betyder dette bud om kærlighed til Gud og medmennesket for de løfter, som vi går og aflægger? 

6. Fortrolighed. Må man lytte ved døre? Er det en absolut regel, at man ikke må/gerne må det? Har 
man krav på at vide alt, hvad der foregår i familien/vennekredsen/skolen? Hvad må man fortælle 
videre? Er det sommetider nødvendigt at fortælle noget videre, selvom man har fået besked på 
ikke at sige noget? 

Undervisningsforslag
Dette undervisningsforslag bygger videre på tema �,2 og �. 

�.  Indledning, som minikonfirmanderne er vant til: Salme, Fadervor eller fri bøn omhandlende dagens 
tema. 

2.  Underviseren læser novellen med Marias fortælling højt, og understreger gennem sin læsning, hvad 
det er, hun/han vil lægge vægt på i sin samtale bagefter. 

�.  Spørgsmål til holdet efter oplæsningen kan være: Har I prøvet at være i Marias situation? Har I 
prøvet at være i Trines situation? Er nogen af jer medlem af sådan en drengebande eller pigeklub? 
Er det nemt at overholde løfter? Skal man altid og uden undtagelse holde, hvad man har lovet? 
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Kender I fra jeres forældre, at de ikke altid holder, hvad de har lovet? Har de gode grunde til det? 
 Det skal bemærkes, at Marias fortælling i udpræget grad henvender sig til pigerne, hvorfor det 

kan være hensigtsmæssigt at begynde med tegneserien, så drengene ikke tabes fra begyndelsen. 
Hvis Marias fortælling skal drejes ind også på drengenes boldbane, kan underviseren måske efter 
højtlæsningen fortælle denne historie, der i højere grad har relation til deres verden: Jakob er dårlig 
til fodbold, men vil gerne være med alligevel. Fordi Peter er ven med ham, siger han, at det er okay, 
at Jakob kommer med på holdet efter skoletid. Men de andre bliver sure, for de gider ikke have 
Jakob med, når han aldrig kan score, stå på mål eller lave et ordentligt forsvar. Peter bliver bange for 
de andres reaktion på vej hen til fodboldbanen – skal han bakke op om Jakob og derved holde sit 
løfte, eller skal han rette ind efter de andre, så de er sikre på at slå modstanderne stort, selvom han 
derved bryder sit løfte? 

4.  Underviseren kan dele konfirmandstuen op i to dele, hvor minikonfirmanderne til at begynde med 
står i midten af rummet. Derefter refererer underviseren til nogle historier, hvori løfter, regler 
og love indgår (som f.eks. den med Jakob, Peter og fodboldholdet), og minikonfirmanderne går 
så til den side, som de er enige i – f.eks. til venstre med dem, der mener, at Jakob under alle 
omstændigheder skal med på holdet, fordi han er blevet lovet det, og til højre med dem, der 
mener, at Peter har ret til at sige, at han alligevel ikke kan være med, fordi Jakob er forholdsvis 
dårlig til fodbold. Det giver også lidt bevægelse for urolige børneben. Men det kræver, at 
underviseren finder nogle gode, vedkommende historier før undervisningens begyndelse. 

5.  Herefter læser børnene hver især tegneserien. 

6.  Herefter kan underviseren spørge: Hvad vil det sige, at man skal elske andre mennesker? Kan 
kærlighed betyde, at man ikke skal holde, hvad man har lovet? Eller betyder det, at man netop 
altid skal holde, hvad man har lovet? Hvornår er det i orden at bryde et løfte? Hvad vil det sige at 
danse om guldkalven? Israelitterne blev utålmodige efter at have ventet på nyt fra Gud og Moses i 
mange dage. Derfor brød de deres del af aftalen og lavede guldkalven. Er det i orden? Brød Moses i 
virkeligheden også sit ord ved at blive så længe væk? 

7.  Hvis man ønsker, at undervisningen skal pege mere hen mod de ti bud, kan man prøve at illustrere 
de ti buds betydning ved at få børnene til at lave ”modbud” a la ”Du må ikke ære din far og din mor”. 
”Du skal stjæle”. ”Du skal slå ihjel” osv. Ved hjælp af det digitale Billedmateriale til Marsmanden kan 
de ti bud vises på et lærred og som sådan samle eleverne om opgaven. 

8.  Man kan nu samtale ud fra disse spørgsmål: Hvilket samfund ville vi få hvis ”modbuddene” var 
gældende? Hvad vil det sige, at man skal elske sin Gud og sin næste? Hvad vil det sige, at man skal 
overholde sine løfter, men at det skal ske i lyset af kærlighed?

Forslag til salmer 

Menneske, din egen magt, DDS �70
Herre Gud! Dit dyre navn og ære, DDS 7
�oven er et helligt bud, DDS 69�
Op, al den ting, som Gud har gjort, DDS �5 
Kærlighed er lysets kilde, DDS 696
Den nåde, som vor Gud har gjort, DDS 68�
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En bøn over dagens tema
Kære Gud
Tak, fordi du har givet os de ti bud,
så vi har noget at holde os til.
Men endnu større tak, fordi du har 
givet os kærligheden, som er stærkere
end alle bud og regler i denne verden. 
Tak for din kærlighed, som vi kan
dele ud blandt dem vi kender og dem,
vi ikke kender. 
Amen.

Leise Christensen
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Afsnit 3
Novelle: Julegæsten – Historien om Rasmus og Ina
Tegneserie: Jesu fødsel – �ukasevangeliet 2,�-20

Målformulering
Målet med undervisningen er at få børnenes øjne op for, at juleglæden kommer snigende udefra og ikke kan 
skabes af os selv, og at det er derfor, vi fejrer jul som en højtid, vi er sammen om.

Bibelteksten
Juleevangeliet er så kendt, at vi er mere opmærksomme på, om ordlyden er præcis, som vi husker den end på 
det budskab, som lyder gennem fortællingen. Det er der også en charme ved – og nye muligheder i. For hvad 
var det, hyrderne så i stalden ved Betlehem? Hvem var det, de vise mænd kom for at give gaver?

Det giver ikke meget mening her at fremhæve alle de objektive kriterier, der gør julefortællingen umulig i 
den virkelige verden (kong Herodes døde før vor tidsregning; det var for koldt om vinteren i Betlehem til at 
overnatte i en stald; det er ikke sandsynligt, at Jesus’ fødsel skabte så stor opmærksomhed, når vi intet hører 
om hans barndom og ungdom). For julehøjtiden skaber den virkelighed, den nævner: I et samfund, som ellers 
er i fuld gang med at forlade samlingspunkterne til fordel for egne traditioner, er det stadig en nyhed, der 
finder vej til medierne, at nogle mennesker flygter fra julehøjtiden. 

Derimod giver det god mening at lede efter det budskab, der lyder gennem juletraditioner og århundreder, 
og som stadig gør så stor en forskel, at vi lader vores verden gå i stå for en stund. Juleevangeliet er ligesom et 
hologram: Der ligger et budskab gemt i den lille dreng i fodertruget – et budskab, der samler os og fortæller 
os, at himlen kommer ned om ørerne på os, fordi Gud ville det sådan.

Tegneserien
De �� tegninger fortæller historien, som vi kender den – og blander �ukas-beretningen og Matthæus-
beretningen med de vise mænd sammen til den historie, vi kender og holder så meget af. Vi har vænnet os til 
at blande adventstid, juletid og helligtrekongertid sammen i modsætning til den gamle tradition, som holdt 
dem adskilt. Det er grunden til, at kirkeårets opdeling i dag er svær at forstå. Der er ikke længere megen 
forståelse for, at adventstiden er en bodstid med tekster om de sidste tider, at 2. juledag er en martyrdag, 
og at vi langt ind i januar måned synger ”Dejlig er den himmel blå”, fordi denne salme snarere hører til 
helligtrekongertiden end advents- og juletiden.

Novellen
Novellen er en fortælling i tråd med de ”rigtige” julehistorier fra Ved julelampens skær: Først skal personerne 
så grueligt meget igennem, men til sidst ender alt i fryd og gammen. Alligevel er der et aspekt, som det giver 
mening at fremhæve: Jul bliver det ikke, fordi vi vil, men fordi højtiden kommer til os. 

Rasmus og Ina, som fortæller hver sin historie (tydeliggjort ved to forskellige skrifttyper), bliver bragt sammen, 
fordi deres aleneforældre er blevet kærester og vil fejre julen sammen. Begge børn er meget lidt opsatte 
på det nye bekendtskab og har rejst al den modvilje, de kan. Men situationen udvikler sig som i enhver god 

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager
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julefortælling – der opstår en fælles fare: De bliver begge væk. Rasmus farer vild i snedriverne uden for 
sit eget hus, mens Ina er alene i et hus, hun ikke kender. Det bliver det lille barn, der samler dem – ”�ille-
�ouise-På-Syv” får omsorgen frem i Ina. De tænder julelys i det mørkelagte hus, så Rasmus kan finde vej til 
huset og julefreden kan sænke sig over dem. Og julesangene kommer helt af sig selv og tænder lys i de 
vrangvillige, så de må overgive sig og konkludere: ”Det var alligevel en okay jul”.

Temaer i undervisningen
�.  Hvor kommer juleglæden fra? Er det noget, vi selv kan skabe?
2.  Hvad er en højtid?
�.  Hvorfor er det så vigtigt med levende lys? 
4.  Hvorfor er det os, og ikke Jesus, der får julegaver?

Undervisningsforslag
�.  At læse novellen højt tager omkring �0-40 min., men den kan også genfortælles – meget gerne af to 

personer. De fleste børn vil kunne sætte sig ind i situationen. Mange børn er med til flere juleaftner 
pga. adskilte forældre. Og det vigtigste aspekt er, at de bliver ført sammen af julens højtid. 

2.  Tegneserien skal også læses, så novellen bliver sat i perspektiv. Man kan evt. benytte det digitale 
Billedmateriale til Marsmanden og med det vise et par af billederne i stort format, som man kan 
tale videre ud fra. 

�.  Højtid er et vidunderligt ord, som det kan være godt at uddybe. Anna Sophie Seidelin giver en 
formidabel udlægning af udtrykket i Hjemmenes Billedbibel (�ademanns Forlag, �97�), s. ��: ”Når 
det er højtid, falder jordtiden og himmeltiden sammen, og alle mennesker tænker og gør det 
samme. Og hvis højtiderne engang forsvinder, bliver menneskene meget ensomme og fremmede 
for hinanden i verden”. Dette aspekt kan give mening til den begivenhed, som ændrede på 
verdenshistorien, selvom den ikke så ud af meget, da den fandt sted. Juleglæden er aldrig noget, vi 
kan skabe os selv, men er altid noget, der kommer til os udefra. Det er noget, der samler os, også 
selvom vi af en eller anden grund ikke føler nogen samhørighed – ligesom det skete for Rasmus og 
Ina i novellen. Det er ikke den gode mad, de mange gaver, det at have fri fra skole og arbejde, der 
gør julen til noget særligt. Det er oplevelsen af at være havnet et sted, hvor stjerner lyser mere end 
en sol.

4.  Man kan lave julelys ved at lade minikonfirmanderne smelte farvet voks på hvide lys (kan fås i 
hobbyforretninger) eller tegne med tuschpenne på lysene. Imens kan man samtale om, hvad det 
er, der gør levende lys så fascinerende: Hvorfor kalder vi dem levende, når de er lige så døde som 
en 60 watt pære? Hvor kommer lyset fra? Og hvad bliver der af lyset, når vi puster det ud? Ifølge 
skabelsesberetningen var det første, Gud skabte, netop lyset – hvorfor mon? Hvordan kan en 
stjerne lyse mere end en sol?

5.  Man kan også samtale om det at få og at give. Det vigtigste ved julegaver er jo ikke at få, men at 
give, ligesom de vise mænd gjorde. Det kan ganske vist være svært at holde fast i, når pakkerne 
ligger under juletræet, men de fleste vil nok kunne nikke genkendende til udsagnet, når de husker, 
hvordan det var at give noget væk, som havde en særlig betydning. Og det er jo tankevækkende, at 
julegaverne er til os, ikke til ham, vi fejrer fødselsdag for – men sådan er det med os og Gud: Det 
vigtigste er ikke, hvad vi kan gøre for Gud, men hvad han gør for os.
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Forslag til salmer:
Dejlig er den himmel blå, DDS ��6
Et barn er født i Bethlehem, DDS �04
Barn Jesus i en krybbe lå, DDS �0� 
De hellig tre konger så hjertensglad, DDS ��8

En bøn over dagens tema
Kære Gud
tak for den højtid, du lægger ind i vores liv
tak for det stjernelys, du tænder i toppen af juletræet
tak for den himmel, vi får lov til at opleve på vor egen krop
Tænd dit lys i os, så vi kan skinne for andre
Amen

Finn Dyrhagen
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Afsnit 4
Novelle: Den forkerte lillebror – Runes historie
Tegneserie: Jesu dåb – Mattæusevangeliet �,��-�7 og 4,�-��

Målformulering
Både novellen, bibelteksten og tegneserien handler om at høre til. Formålet med fortællingerne i 
undervisningen af minikonfirmander er at vise, at der er et sted, hvor vi som mennesker hører ubetinget til, 
selvom vores liv, hverdag og familieforhold nu og da kan synes kaotiske og forvirrende. Undervisningen skal 
vise og gøre børnene fortrolige med den tankegang, at vi mennesker altid er Guds børn, og at vi altid har ret 
til at kalde os netop det – uanset vores øvrige tilhørsforhold i verden. 

Bibelteksten
Med denne lektion er vi inde på noget af det mest centrale i vores forståelse af kristendommen og noget 
af det vigtigste i (folke)kirkens lære. Det handler nemlig om dåben, Jesus’ dåb og dermed også vores dåb. 
Teksten, som lektionens tegneserie har hentet sin inspiration fra, er Matt �, hvor Johannes døber Jesus. 

Som underviser kan man have �ukas’ beretning om Johannes Døbers underfulde undfangelse og Johannes’ 
tidlige relation til Jesus i baghovedet, når man beretter om Johannes’ dåb af Jesus i Jordanfloden. Først afviser 
Johannes at døbe Jesus med henvisning til, at det burde være Jesus, der døbte Johannes. Med indvendingen 
anerkender Johannes, at Jesus er noget ganske særligt, og det er en central pointe i teksten. Men Jesus 
nægter, idet retfærdigheden må ske fyldest ved, at Johannes er døberen. 

Underviseren kan her have med i sine overvejelser, at Jesus ofte indtager den forbløffende position, at 
han, som er Guds søn, den længe ventede Messias, er tjeneren, ydmyg (senere ydmyget) og befinder sig på 
nederste trin i det samfundsmæssige hierarki. Denne ordveksling midt ude i Jordanfloden fortæller således 
noget om kernen i det budskab, som Jesus kom med, og som var konstituerende for hele hans færd i verden. 

I Matt 4,�-�� har Jesus søgt ud i ensomhed i ørkenen og bliver her fristet tre gange af Djævelen. Fristelse 
betyder i Det Nye Testamente ikke så meget forførelse eller forlokkelse som prøvelse. Med Djævelen som 
redskab prøver Gud sine mennesker, for at de kan vælge det godes vej. Men det at blive fristet er en svær 
situation, som man må bede Gud om at blive skånet for, sådan som Jesus lærer disciplene det i Fadervor. 
Jesus klarer dog selv fristelsen i ørkenen ved at tilbagevise Djævelen med velvalgte skriftsteder fra Det Gamle 
Testamente.

Tegneserien
Tegneserien forholder sig loyalt til det, som berettes i Mattæusevangeliet om Jesus’ dåb. Man ser Johannes’ 
karakteristiske kameluldskutte, mens han står derude i floden og døber de tilkomne, og man fornemmer 
ligeledes tydeligt Johannes’ forbløffelse over, at Jesus vil døbes af ham og ikke omvendt. Tegneren tolker 
Johannes’ dåb af Jesus som et tegn på, at Gud ønsker fællesskab med sine mennesker, og som et bevis for, at 
Jesus i sandhed er et menneske. Der lægges altså stærkt vægt på inkarnationen. 

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager
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På s. 40 billede 6 fortæller tegneren, at der dog også er en anden siden af Jesus’ natur og jordiske virke, 
nemlig den, hvor Jesus har en særlig forbindelse til himlen. Denne særlighed ved Jesus føres over i den 
følgende fortælling, fristelsen i ørkenen. Her fristes Jesus, efter 40 dages faste i ørkenen, af Djævelen, men 
afviser ham og møder til sidst den samme åbning til de himmelske gemakker som i dåbsfortællingen.

Man kan lægge mærke til, at Jesus’ dåb i Jordanfloden er tegnet i smukke, klare og lyse farver, og at der 
er en vis venlig højtidelighed over ansigtsudtrykkene hos de to hovedpersoner, mens scenerne, der 
omhandler djævelens fristelser, er holdt i farvepalettens mørke og mere truende nuancer med mørkegrå, 
brun, mørkegrøn og sort som bestemmende. Djævelen er ikke tegnet som en person, men som en led 
røg, der smyger sig slangeagtigt og uafvendeligt om Jesusfiguren i sit forsøg på at indkapsle ham i sit onde 
spind. Kun det sidste billede, hvor himlen åbner sig, og de gyldne engle træder frem, er hvidt, lyst og 
tillidsvækkende og beretter om, hvem der gik sejrrigt ud af dysten. 

Novellen
Hovedtemaet i novellen handler om at høre til. Novellen har størst relation til dåbsfortællingen og mindre 
til fortællingen om Jesus’ fristelse. Den handler om, hvor mennesket egentlig hører til i en stor, forvirrende 
verden med mange relationer, tider og steder. Og om hvordan dåben passer ind i det store puslespil, som 
udgør den menneskelige tilværelse. Novellen kredser til tider ret langt fra det bibelske tema, men gør 
det alligevel på en måde, så læseren fornemmer, at der i denne charmerende fortælling gemmer sig noget 
væsentligt om at høre til, have fodfæste og ståsted i livet. 

Af novellen fremgår det ikke, hvor gammel Rune er, men han er formentligt ikke i nærheden af 
konfirmationsalderen endnu. Derfor skal det bemærkes, at det i folkekirken ikke er skik, at børn under ��-
�4 år bærer børn til dåben, sådan som det fremgår af novellen, at Rune har gjort med sin nye lillebror, Silas. 

Temaer i undervisningen
Selvom fristelsen i ørkenen er en fortælling, der ofte vækker børn interesse pga. det farlige og mørke 
aspekt, er det formentligt hensigtsmæssigt i undervisningen at tage afsæt i fortællingen om Jesus’ dåb, 
da den giver anledning til en gennemgang af noget af det vigtigste for kristentroen og for kirken, nemlig 
dåben og vores dåbspraksis (som jo er grunden til, at minikonfirmanderne overhovedet er til stede). 
Desuden har denne fortælling den tætteste sammenhæng med tegneserien. 

De fleste børn ved, at de hører til et sted, nemlig hjemme hos deres forældre. Samtidig kan vi ikke lukke 
øjnene for, at det for mange børn i dag slet ikke er så entydigt det med tilhørsforhold: Fænomener som 
papforældre, reservesøskende, pleje- og adoptivforældre, børn på gule plader, plastikonkler og otte 
bedsteforældre er slet ikke ukendte. Disse familieforhold kan være meget lykkelige og trygge, men kan 
også af nogle opleves som forvirrende og uoverskuelige i en i forvejen stor verden. Derfor kan man 
i undervisningen godt betone, at der i al fald er ét sted, hvor vi alle hører hjemme – store som små, 
tykke som tynde, unge som gamle, født i Afrika eller i Danmark – nemlig hos Gud. Hos Gud er vi alle 
accepterede og elskede lige præcis som dem, vi er. 

Denne helt særlige relation til Gud kommer i stand ved dåben – sådan, som det også beskrives i novellen 
med Silas’ dåb. I tegneserien ser man helt tydeligt, hvordan himlen åbner sig, og Helligånden daler ned til 
Jesus, og sådan er det også for det barn, der bæres til dåben i kirken. I dåben åbner himlen sig, og barnet 
får del i Helligånden, ofte symboliseret ved duen, der er sat fast på dåbshimlen eller er afbilledet på 
dåbsfadets bund. 

Hvis man som underviser går meget ind i på emnet om de hjemlige forhold, skal man være opmærksom 
på, at det for nogle børn er et meget ømtåleligt område, som kan føre til en længere snak. Man skal derfor 
sørge for at kunne tage hånd om barnet og høre på, hvad det har at sige. 
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Mulige temaer i undervisningen:
�.  Dåben, som beskrevet i tegneserien (dåbens betydning).
2.  Dåben, som den praktiseres i folkekirken (hvem, hvordan, hvilken alder, hvorfor).
�.  Dåben, som en særlig relation til Gud (gudsbillede – Gud som far, hyrde, klippe, løve etc.).
4.  Dåben, som den tryghed og omsluttethed, der altid følger et menneske på dets vej gennem   

livet (dåbens sjælesørgeriske betydning, tryghed, kærlighed).
5.  Dåben, som tilgivelse og accept (rummelighed, eksistentielle aspekter, Gud som det faste 

tilhørsforhold).

Undervisningsforslag
�.  Indledning med salme og Fadervor. Salmen kunne være den dåbssalme, som normalt bruges i kirken. 

2.   �æs tegneserien med børnene, og læs derefter Runes fortælling højt, måske i lettere forkortet  
form. Tal om dåbens betydning ifølge de tidligere nævnte fem temaer. 

�. Gå en tur hen i kirken for at se på døbefonten, mærke vandet, finde duen og høre historien om  
dengang, de små børn blev dykket helt ned i vandet tre gange med sygdom og forkølelser til  
følge. 

4. Hvis børnene får noget at spise, når de er til undervisningen, kunne man denne dag servere   
brød med vildhonning i stil med Johannes Døbers kostplan. Honning bliver børnefingre også rig 
tigt fedtede af, hvorved de bagefter kan opleve glæden ved at mærke det rensende vand glide  
hen over deres fingre: En erfaring, der kan knyttes til tale om dåben. 

5.  Her er et idékatalog over kreative indslag, man kan lade indgå i undervisningen:
 - �ave døbefonte i ler, klippe duer i pap og papir, male dåbsmotiver med akrylmaling.
 - Tale om børnenes egen dåb – måske har de medbragt et foto fra den. - Man kan lave et rollespil.  

Rollespil er en undervisningsform, der i særlig grad appellerer til de mere aktive børn. Her kan 
man lade en dukke blive døbt. Underviseren må have udklædningstøj parat til dem, der skal spille 
forældre, gudfar/gudmor og faddere, en præstekjole med papkrave eller lampeskærm til den lille 
præst og et dukkebarn. Forklar inden rollespillet, hvad rollerne dækker over, men tag ikkeinitiativet 
fra børnene ved at kræve, at dåbsritualet skal være fuldstændigt korrekt ifølge ritualbog. Det er 
vigtigere, at indholdet stemmer overens med, hvad dåben indeholder og betyder. �ad børnene føre 
ordet ved døbefonten, og tag først snakken efter rollespillet. 

 - Hvis underviseren er en erfaren rollespilsleder, kan man også gennemføre et mere robust rollespil 
uden for på kirkens arealer, hvor temaet er kampen mellem det gode og det onde. Dåben kan så ses 
som et tegn på det godes endegyldige sejr over det onde. Holdet deles op i to – de gode og de 
onde – som kæmper bravt med hjemmelavede sværd og sabler (eller evt. nogen af skumgummi), og 
hvor dåben til sidst bliver bekræftelsen på, at Gud ikke bare er Herren, men Sejrherren. Døbefonten 
bliver med andre ord til sejrstrofæet, hvilket den jo ret beset også ligner langt de fleste steder. 

 - Alternativt til rollespil kan underviseren foranstalte en skattejagt i kirken, ”Jagten på den hellige 
gral”, hvor det viser sig – når ruten er gennemført, alle spor afkodet, og skatten, dvs. gralen, er 
fundet – at gralen er identisk med døbefonten. Hvis dåbsfadet kan løftes op, kan man placere en 
lille ting til minikonfirmanderne dernede, f.eks. et trækors, en korskage eller andet med relation til 
emnet. 

6.  Afsluttende salme. Man kan vælge en dåbssalme eller den, børnene lærte gangen før. 
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Forslag til salmer
Sov sødt, barnlille, DDS 674
Nu titte til hinanden, DDS 750 
Herren strækker ud sin arm, DDS 447 
Fyldt af glæde, DDS 448 
Vor Herre tar de små i favn, DDS 449
Ingen er så tryg i fare, DDS 49 

Leise Christensen
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Afsnit 5
Novelle: Kære Gud – Åses historie 
Tegneserie: Bjergprædikenen – Matthæusevangeliet 5-7

Målformulering
Målet med undervisningen er, at børnene får en forståelse for, hvad bøn er i kristen forstand, og for, at Gud 
først og fremmest er for dem, der ikke gemmer sig bag en facade. Endvidere, at ingen situation er så slem, at 
den er håbløs.

Bibelteksten
Bjergprædikenen indeholder så mange aspekter, at man aldrig kan nå rundt om dem alle. Måske ville den første 
og bedste forberedelse til undervisningen være at læse hele Bjergprædikenen for sig selv, gerne i Den Nye 
Aftale. 

Noget af det vigtige ved denne tale er at få fat på grunden, som den bygger på. �æser man kun enkelte afsnit 
løsrevet fra sammenhængen, bliver Bjergprædikenen let præget af formaninger: Buddene skal stadig holdes, og 
I skal elske Gud og jeres medmennesker. 

Men det er vigtigt at fastholde, at kristen tro ikke er baseret på moralsk opførsel – at vi skal være gode 
ved hinanden (som tegneserien kan antyde) – men at moralen er en følge af Guds kærlighed til os. 
Bjergprædikenen henvender sig til disciplene (Matt 5,�-2), som allerede er kommet til tro; ikke til folket. Man 
skal så at sige før hvert eneste udsagn underforstå et: ”Gud elsker dig, derfor...”

Det kan her være nyttigt for underviseren at fastholde (for sig selv) forskellen på lovens tre brug i den 
lutherske forståelse: �. brug, som er den umiddelbare: Du skal overholde loven for at være god nok i Guds 
øjne; dette er dog ganske enkelt ikke muligt – derfor følger... 2. brug, som er den ortodokse lutherske: Du kan 
ikke overholde loven, og derfor må du indse, at du aldrig bliver god nok i Guds øjne – men netop derved kan 
Gud vise sin ubegribelige nåde: Han tilgiver dig og fortæller dig, at du er god nok – og derfor følger... �. brug: 
Fordi du er elsket på trods, får du overskud til at gøre det, som du bør, og det er netop de opgaver, du finder i 
loven (som altså ikke længere er en lov, men en naturlig følge for den, der tror).

Det fascinerende er, at bønnen gør det muligt at springe hele denne tankerække over: Bønnen ophæver 
fornuftens grænser for, hvad vi kan rumme; i bønnen tømmer vi os selv, tager masken af, viser os som dem vi 
er indeni. Bønnen er ikke en handel med Gud: ”Hvis jeg nu opfører mig pænt, vil du så ikke nok hjælpe mig?” 
(på latin: ”Do, ut des” – eller den berømte: ”Kære Gud! Nu har jeg holdt min del af aftalen; Hvor er cyklen?”) 
– men en samtale med Gud, som ikke altid følger de normale samtaleregler. Derfor giver det god mening at 
sammenfatte Jesus’ forkyndelse i det udpluk fra Bjergprædikenen, som handler om bøn og Fadervor.

Tegneserien
Man får umiddelbart indtryk af, at tegneserien rummer hele Bjergprædikenen (selvom Saligprisningerne ikke er 
med), og at den er talt til folket (de to første billeder). Derfor får det første udsnit fra talen (”Om gengældelse” 
og ”Om fjendekærlighed” Matt 5,�8-48) nemt en moraliserende tendens. Derfor bør det påpeges over for de 

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager



�9

børn, der læser tegneserien, at her er tale om lovens �. brug.
Men de sidste seks billeder vender blikket mod bønnens væsen (Matt 6,5-�5) – og det er her, 
tilknytningspunktet til novellen findes. Det bør også være disse billeder, man skal lægge vægten på i 
sin undervisning (f.eks. ved at benytte det digitale Billedmateriale til Marsmanden). På den måde bliver 
hovedvægten lagt på, hvad bønnens mening og indhold er; at det vigtigste er, hvad vi får (i modsætning til, 
hvad vi har) – og dette bliver til fulde understreget af Åses historie.

Novellen
Novellen er en gribende historie om Åse, der bliver mobbet, især fordi hun går i det forkerte tøj 
(hjemmesyet i stedet for mærkevarer). Det er en historie, som nok skal gå rent ind hos de fleste 
minikonfirmander. Måske er den endda så gribende, at den går for tæt på. I så fald (og det må man kunne 
fornemme – eller endnu bedre: få oplyst hos klassens lærere) skal man være yderst varsom.

Men hvis historien ikke går for tæt på, er der rigtig gode muligheder for en livsnær samtale om dette 
yderst relevante emne: Hvor meget betyder det for vores selvværd, hvilket tøj vi går i? Og hvorfor? Ser vi 
stadig mere på det ydre end på det indre? Novellens løsning er anderledes og interessant: Her ender det 
hele ikke bare i fryd og gammen; ganske vist holder Michael op med at drille, men det gør ”tøzerne” ikke. 
Slutningen på novellen skal vi selv skrive, ligesom i Jesus’ ord om gengældelse (Matt 5,�8-42), som er med 
i tegneserien: Hvad sker der, hvis man vender den anden kind til og man bliver slået på den også?

Måden at få indført bønnens væsen på er også forbilledlig: Åse lister sig ind i kirken, fordi hun ikke kan se 
anden udvej på sine problemer. Umiddelbart ser det ud til at få effekt, at hun forsøger sig med en meget 
direkte og hjemmegjort bøn. Men glæden varer kun kort, og derefter dukker vreden op. Hun smadrer en 
vase i kirken, fordi hun er gal på Gud: ”Jeg er færdig med dig! Jeg tror slet ikke på, at du findes!”, hvisler det 
ud mellem Åses tænder, da hun opdager, at det alligevel ikke er klæder, der skaber folk. Men vreden viser 
sig at være en ligeså god bøn som ydmygheden og håbefuldheden. For pludselig får hun modet til at være 
den, hun ikke har turdet være før. Og Michael får respekt for Åse – en ny begyndelse har fundet sted. Åses 
vrede svarer til Abrahams vrede over ikke at kunne få det lovede afkom i � Mos �5,�, men er noget mere 
håndfast.

Temaer i undervisningen
�.  Bønnens væsen og bønnens uvæsen
2.  Fadervor
�.  Hvem tager det første skridt: Gud eller jeg?
4.  Hvordan kan man vende den anden kind til?

Undervisningsforslag
�.  Gå ind i kirken og læs novellen højt. 

2.  �ad derefter børnene læse tegneserien.

�.  Nu går holdet på opdagelse i kirken for at se, om døren er åben (hvad ville der være sket med Åse, 
hvis kirkedøren havde været låst?), om der lugter af ”fugtig salmebog” som i Åses kirke og endelig, 
om der er nogle tegn på vrede i jeres kirke (hvis der er kalkmalerier, er det ikke umuligt: f.eks. Skt. 
Jørgen/Georgs kamp mod dragen).

4.  Herefter samtale (mest for piger) om bønnens væsen: Hvorfor er det så svært at bede? Hvad gør 
bønnen ved os? Var det i øvrigt Gud, der greb ind? Var det efter Åses første bøn? Eller efter den 
anden bøn? Hvilken af de to bønner fik størst betydning for Åse? Hvad er forskellen på en bøn og 
en ønskeseddel?
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5.  Herefter samtale (mest for drenge) om pc-spil: Hvordan er menneskesynet i dem? Hvordan er det, 
man helst skal agere, når man sidder med joysticket? Hvad gør den slags spil mon med os? Bliver vi 
påvirket af det? Kunne I tænke jer at bytte roller med figurerne i spillet? Hvordan tror I, at Gud har 
det med os mennesker: Styrer han os ligesom i et pc-spil?

6.  Man kan også lave et Fadervor-hæfte. På forhånd har underviseren lavet en lille bog på otte sider 
(to A4-ark, foldet og hæftet), hvor Fadervors bønner står øverst fordelt på de 8 sider. Opgaven er 
nu at lave en tegning for hver bøn.

7.  �egen ”Troldmænd” kan man også bruge her: Stil alle op i en tæt cirkel med ryggen mod midten; alle 
lukker øjnene; den voksne går rundt og kører en knyttet hånd ned langs ryggen på hver femte; disse 
er nu troldmænd, som kan ”fryse” de andre til is med samme bevægelse, men de frosne kan tøs op, 
hvis en anden giver dem et knus! Nu beder den voksne alle om at åbne øjnene og gå rundt mellem 
hinanden; troldmændene fryser alle dem, de kan nå – de andre tør op; lykkes det for troldmændene 
at fryse alle? �egen kan bruges til at illustrere, at der altid er kræfter, der vil fryse os og sætte os i 
stå, men at vi ved hjælp af bøn kan blive vakt til live igen (en frossen vil med sit blik bede om at blive 
tøet op).

Forslag til salmer
Måne og sol, DDS ��
Du fylder mig med glæde, DDS �7�
Du er lille, jeg er stor, DDS-tillæg 80�
Vi må takke, og vi må synge, Salmer og Kirkeviser 4
Alle har travlt, ingen har tid, Salmer og Kirkeviser 8�

En bøn over dagens tema
Kære Gud
Tak fordi du lytter, også når andre er gået deres vej
Når jeg tror, jeg er helt alene, da lytter du
Giv mig tro nok til at kunne bede, 
også selvom jeg ikke altid får opfyldt mine ønsker
Tak fordi du, Gud, ser os, som vi er indeni
Amen

Finn Dyrhagen
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Afsnit 6
Novelle: Marsmanden – Michaels historie
Tegneserie: Zakæus – �ukasevangeliet �9,�-�0

Målformulering
Med udgangspunkt i novellen om drengen Michael med tilnavnet Marsmanden ledes undervisningen hen til 
den bibelske fortælling om Zakæus. Målet er at hjælpe til erkendelse af, at historien om, hvordan Zakæus 
møder Jesus også er, eller kan være, den enkeltes historie. Vejen til den erkendelse går over drengen Michaels 
historie.

Bibelteksten 
�ukasevangeliet har sit eget særpræg, og et af dem er, at det er en særdeles god fortæller, der fører 
pennen. Den evangeliske fortælling sættes ind i en frelseshistorisk ramme, hvor Israels historie er en slags 
forberedelsestid til Jesus’ komme og hans gerninger som altings midtpunkt. For �ukas er troen på Kristus den 
sande jødedom, og historien om Jesus er opfyldelsen af de profetier og løfter, som blev givet til Israel som 
Guds udvalgte folk.

Zakæus er faldet ud af denne historie mellem Gud og hans folk. Han er tolder for romerne, og derfor er han 
en forræder. Det er i �ukasevangeliet de små detaljer, det er værd at lægge mærke til – også som pædagogiske 
værktøjer. Zakæus er ikke blot tolder, men overtolder, og altså en overforræder. Dertil kommer det ironiske, at 
han er lille af vækst, og det bliver i fortællingen til en pointe: Zakæus kan ikke se noget for de andre og kan i 
det hele taget ikke finde en plads i flokken, der samler sig, da Jesus kommer. Så han kravler op i et træ for at se 
Jesus, når han kommer den vej forbi. Netop der, alene oppe i træet, men altså også synlig i forhold til gruppen, 
finder Jesus ham og inviterer sig selv som gæst hos Zakæus.

Det bliver alle de andre forargede over. Men Zakæus reagerer straks og vil give alt det tilbage, han som tolder 
har taget fra folk. Zakæus er både glad over Jesus’ besøg og angrer sine synder. Fortællingen slutter med, at 
han igen kan regnes med blandt Abrahams sønner – han er igen en del af historien om Gud og hans folk. Han 
var fortabt, men Jesus har fundet ham og frelst ham.

Fortællingen kan anskues fra i hvert fald tre vinkler:
En kristologisk indfaldsvinkel, hvor v. �0 er fortællingens pointe: Menneskesønnen er kommet for at frelse 
fortabte/syndere. Ud fra den indfaldsvinkel er det Jesus, der er hovedperson.
En personlig indfaldsvinkel, hvor man først og fremmest forstår fortællingen som Zakæus’ personlige 
omvendelseshistorie, en form for dannelsesfortælling i forholdet mellem Gud og mennesker.
En etisk indfaldsvinkel, hvor man læser fortællingen som en moralsk kritik af Jerikos indbyggere: enten for at 
have udstødt Zakæus, fordi han var gået i romernes tjeneste for at tjene til dagen og vejen, eller som en kritik 
af indbyggerne, fordi de, som jøder, anser ham for uren, når han arbejder for romerne. 

Tegneserien
I tegneserien om Zakæus er �ukas’ frelseshistoriske perspektiv ikke med. Her er folk, som de er flest; og vi 
kan godt forstå, hvorfor de er sure på overtolderen Zakæus. Zakæus er ikke lille, men snarere lidt fedladen og 
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velnæret, men også sympatisk og eftertænksom. Tegneserien viser nærbilleder af ham – mens billederne af 
Jesus er mere distancerede og viser en slank og velproportioneret høj mand.

�igesom i bibelteksten er der ingen forklaring på, hvorfor Zakæus vil se Jesus og udfolder så stor energi 
for at komme til det. Zakæus er hovedpersonen, og de fleste billeder handler om ham og hans forhold 
til de andre i Jeriko. Jesus er godt nok i centrum i den forstand, at han er den, alle samles om og den, 
som handler ved at invitere sig selv som gæst hos Zakæus. Men i tegneseriens billeder er Jesus tegnet på 
afstand. Det er således den ovennævnte etiske indfaldsvinkel, der kommer tydeligt til udtryk i tegneserien, 
mens pointen om, at Jesus er frelseren, er underforstået.

Novellen
Historien om Michael er en dannelsesfortælling. Han er en plageånd, en ubehagelig dreng, som de fleste er 
bange for, men som i novellens fortælling ændrer sig og bliver en anden – også i de andres øjne.
 
Forfatterne har ikke kaldt novellen ”Historien om Michael”, men netop ”Michaels historie”: En dag i 
Michaels liv, hvor noget lige pludselig er anderledes, og hvor han bliver den, han inderst inde er, og som 
hans mor altid har set ham som (jf. den daglige kærlige note). 

Pludselig en morgen er Michael ikke længere vred, og det er den røde tråd i hele fortællingen: at han 
uden at have gjort noget, pludselig er blevet ”tømt”. Han er som et tomt kar, der igen skal fyldes, for 
at tjene sit formål. Drivkraften i historien er at finde frem til, hvad det er, der kan fylde det tomme hul: 
Mobning af de andre kan ikke, og vreden er der heller ikke mere. Det viser sig så at være angeren, der kan 
fylde tomheden: Det bliver et ”undskyld”, der forløser og giver ham en plads sammen med de andre på 
fodboldholdet. Ordet ”undskyld” er da også, som det eneste, fremhævet af grafikeren bag bogen.

Temaer i undervisningen
Der er altså forskellige skæringspunkter mellem den bibelske tekst, tegneseriens Zakæus og Michaels 
historie. De passer ikke sammen �:�, men er forskellige belysninger af det samme felt med disse temaer:
�.  Ensomhed og fællesskab. Her sættes der fokus på Zakæus’ liv og udvikling – og Michaels som en 

form for dannelsesproces i retning af at blive den, man er – også i de andres øjne, f.eks. i Jesus’ 
øjne.

2. Jesus som forsoner. Her drejer tematikken sig om, hvem der er fortællingens hovedperson:   
Umiddelbart er det Zakæus, men i virkeligheden er det Jesus, der handler på Guds vegne. 

�.  Jesus som frelser. Her ligger fokus i forlængelse af pkt. 2, men indfaldsvinklen er, hvordan Zakæus 
møder Jesus og omvendt. 

4.  Anger, selverkendelse, syndserkendelse og livsmod. Her gælder det især spørgsmålet om, hvilken 
betydning disse begreber har for de to hovedpersoner, Michael og Zakæus, med udblik til 
menneskers liv i det hele taget.

Undervisningsforslag
Dette forslag fokuserer på Michaels historie som dannelsesfortælling; tema � ovenfor, med tema 2 
og tema 4 som sidetemaer. Novellen læses højt i de afsnit, den er inddelt i, mens børnene sidder i de 
skiftende stillinger, som er angivet nedenfor. Under samtalerne sidder alle i en rundkreds. 

�.  Indledning evt. med fælles sang/salme og fadervor
 
2.  Indledende afsnit læses. Alle hører dette første afsnit i en stilling, som de finder sig til rette i 

forskellige steder i lokalet. Herefter en samtale ud fra følgende spørgsmål: Har I nogensinde mødt 
én som Michael? Noget af det første, vi hører i historien, er, at Michael vågner op og ikke er vred 
mere. Hvad mener I, det handler om? Bliver drenge vrede på en anden måde end piger?
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�.  Afsnit to og tre læses (alle hører afsnittet i den mest ubehagelige stilling, de kan finde, ikke farligt, 
men gerne anstrengende). Herefter samtale ud fra følgende spørgsmål: Michael siger, han er 
ligeglad, og så lukker han sig inde på sit værelse. Han har det ikke godt. For lidt siden hang/stod 
etc. I på en måde, som heller ikke var rar. Er det, det samme? Har I tænkt over, hvordan denne her 
fortælling kan have noget med Bibelen og Jesus at gøre? 

4.  Afsnit fire læses. Herefter samtale ud fra følgende spørgsmål: Tror I Michael kan spille på hold 
sammen med de andre efter det, de har oplevet sammen? Hvad er det, Michael gør? Hvad betyder 
”undskyld”?

5.  Afsnit fem og seks læses. 

Pause (hvis muligt spilles fodbold udenfor).

6.  Eleverne kommer ind og får hver udleveret bogen Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager, 
med en seddel stukket ind for at markere, hvor de skal slå op (s. 56: Zakæus). Alle finder et sted, 
hvor de hver for sig kan læse tegneserien i fred. Sæt gerne en tidsgrænse. Man kan herefter evt. 
vise billederne fra det digitale Billedmateriale til Marsmanden i stort format og samtale ud fra dem 
og de følgende spørgsmål: Hvad tror I, Zakæus og Michael ville sige til hinanden, hvis de mødtes? 
Hvordan ville fortællingen om Zakæus blive, hvis vi forestillede os, at Jesus ikke var med i den?

Forslag til salmer
Du satte dig selv i de nederstes sted, DDS 260

Gertrud Yde Iversen
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Afsnit 7 
Novelle: Ormene – �arstens historie
Tegneserie: Opvækkelsen af �azarus – Johannesevangeliet ��,�-44

Målformulering
Målet med undervisningen er at åbne for en samtale om døden og dens overvinder. Døden er et overmåde 
livsnært emne for minikonfirmander, hvad man meget hurtigt erfarer som underviser: Ikke så snart er emnet 
berørt, før det vrimler med fortællinger om døde familiemedlemmer og kæledyr. Derfor er det et vigtigt emne, 
som skal behandles med god tid og stor nænsomhed.

Bibelteksten
Opvækkelsen af �azarus udgør et vendepunkt i Johannesevangeliet: Herefter går vejen direkte mod 
herliggørelsen på korset, ligesom det sker efter Peters bekendelse i de synoptiske evangelier. Nu ved vi, hvem 
Jesus er: Guds Søn, dødens overmand. Og Jesus viser dem Guds herlighed (v. 40), som han forudsagde det til 
Nathanael i Joh �,50 f.: ”Du skal få større ting at se end det.”

Et af de vigtige træk er, at Jesus venter med at komme, da han bliver tilkaldt: Nu skal det åbenbares, så ingen 
længere kan være i tvivl. Martha og Maria, som må have været de nærmeste til at kunne tro, holder fast i den 
fremtidige eskatologi: Engang, på den yderste dag, skal døden besejres. Men Jesus viser dem og alle andre, at 
opstandelsen er her og nu: ”Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der 
hører den, skal leve” (Joh 5,25). Og herfra går en lige linje til de middelalderlige krucifikser, hvor Jesus hænger, 
ikke som den lidende, men som kongen, sejrherren, der velsigner enhver, som ser og hører Ordet, der blev 
kød i Jesus af Nazaret.

Et andet vigtigt aspekt er teodicé-problemet: Hvis Gud er god og kærlig, hvorfor skulle netop �azarus så dø? 
Og hvorfor sker der så meget ondt? Dette problem dukker op allerede i præpuberteten og er en evig kilde til 
nærgående samtaler, også med minikonfirmander: Da jeg for nogle år siden havde mit første møde med årets 
minikonfirmander, spurgte Vibeke, som er født multihandicappet, og som aldrig kommer til hverken at gå eller 
at kunne tale, ved hjælp af sin talemaskine: ”Du, præst, hvorfor bliver nogen født med et handicap?”, og 2� 
børn var med ét meget opmærksomme på, hvad præsten kunne svare på det spørgsmål... (Mit svar blev: Ét, at 
jeg ikke kunne svare på hvorfor; to, at jeg også mener, at alle mennesker har sine handicap: Nogle handicap er 
synlige, andre er det ikke).

Tegneserien
Tegneserien over Joh ��,�-44 er meget loyal over for bibelteksten og har alle de vigtige elementer med – både 
det, at Jesus ventede med at komme, og det, at Jesus griber ind, for at disciplene skal få Guds herlighed at se. 
Jesus’ ord: ”Tak Far! Fordi du har hørt mig!” viser tilbage til begyndelsen af beretningen, (hvor Jesus siger: ”Min 
ven �azarus sover, og jeg vil vække ham”). Fremtiden er blevet nutid, fordi Guds tid ikke er den samme som 
vores. 

En af tilskuerne udbryder til allersidst: ”Døden fik ikke det sidste ord!”, som et udtryk for det, der nu skal ske: 
Jesus går selv døden i møde for at vise, at selv døden kan slås ihjel, når Gud er på spil.
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Bemærk tåren på Jesus’ kind på s. 65 billede 5 – svarende til bibeltekstens v. �5, som efter sigende er 
det korteste vers i Bibelen: ”Jesus brast i gråd”. Det giver god mening her at dvæle ved Kristi to naturer: 
sand Gud og sandt menneske. Gråden og magten til at vække til live gør historien om �azarus til et 
skæringspunkt, hvor disse to naturer i allerhøjeste grad kommer til udtryk.

Jesus’ sidste ord: ”Tag ligklæderne af ham og lad ham gå!” lægger direkte op til novellen om �arsten.

Novellen
�arsten har to mareridt, som begge handler om det mørke, han er låst fast i: Bilen, der kører galt, så hans 
mor dør, og ormene, der æder hans mor. �arsten er udenfor, fordi han er låst fast af den død, som ikke 
bare har taget hans mor, men som også holder ham væk fra alle andre. Han har ikke besøgt sin bedste 
ven, Jesper, siden ulykken, og han vil ikke tale med sin far, der hver lørdag opfordrer ham til at gå med 
på kirkegården. �ivet er forbandet og uden for rækkevidde. Og dog drages han hen til vennerne, fordi 
han er så træt af at være alene. (Bemærk, at der er en tydelig forbindelse til den foregående novelle om 
”Marsmanden” med Michael, som blev trukket ud af sin isolation, da han skrev ”Undskyld” på fodbolden). 
Vennerne inddrager �arsten i fællesskabet, men på vejen hjem bliver han tvunget ind på den kirkegård, han 
af al magt forsøgte at undgå, for ulykkesbilen dukker pludselig op. 

På kirkegården bliver han så fundet af lyset. Det får udtryk på en meget fin måde, idet hans far får ham til at 
sidde ved graven og mærke efter livet: ”Det er ikke noget, man kan se. Det er noget, man kan mærke” siger 
faren, som får �arsten til at falde til ro. Og da �arsten mærker det komme til sig, fortæller hans far ham, 
hvad det er: ”Jeg plejer bare at kalde det fred”.

Temaer i undervisningen
�.  Dødens uvæsen: Hvorfor rammer den de levende?
2.  Dødens uretfærdighed: Hvorfor rammer den så ofte de forkerte?
�.  Hvad er liv?
4.  Hvornår kommer Guds Rige?

Undervisningsforslag
�. Et besøg på kirkegården er en god introduktion til emnet: Hvis der har været begravelse for nylig, 
giver det god mening at undre sig over de mange blomster, der ligger på graven. Man kan også give 
minikonfirmanderne en opgave, som f.eks.: Find gravsten for nogle, som er døde i år 2000. Det vil 
utvivlsomt resultere i mange relevante spørgsmål.

2. Hjemme i konfirmandstuen kan man læse novellen højt, før man beder børnene om selv at læse 
tegneserien. Man kan vælge at vise billeder fra Billedmateriale til Marsmanden i stort format og samtale ud 
fra dem. 

�. En kort gennemgang af, hvad der sker, når nogen dør og valget mellem jordbegravelse og kremering. 
Hvor bliver de døde af? Begravelsesritualets ord: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden 
skal du igen opstå!” er for det meste nok til en hel dobbeltlektion. Det er vigtigt, at alle får lov til at blive 
hørt med deres historie om, hvordan de har oplevet at miste.

4. Man kan også arbejde med tiden: Kan man måle tid? Er der forskel på 5 min., inden far kommer og 
henter mig – og på 5 min. inden man selv kan forlade den leg, man er i gang med?  Hvorfor? Måske er 
Guds tid en helt anden end vores? 

5. Hvor mange har prøvet at lege ”krig”? Og hvor mange har prøvet at lege ”fred”? Kan man i det hele 
taget lege ”fred”? Hvad skulle man gøre i sådan en leg? Prøv at opfinde den og prøv den af. De fleste vil 
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umiddelbart mene, at ”fred” blot er fravær af ”krig”, men i novellen er det meget mere: Det er ”fred”, der 
får �arsten til at komme ud af mørket og det fangenskab, han følte sig fastlåst i. 

6. Hvis minikonfirmanderne går helt i koma over opgaven ovenfor, kan man lade dem lege ”Kludder-mor” 
for at illustrere, at den figur, som ser ud til at være totalt filtret sammen, som regel kan løses op igen; hvad 
øjnene ser, er ikke altid virkeligheden!

7. Enhver kirke har et krucifiks, som man kan vise og diskutere: Hvorfor hænger vi et billede af den døde 
Jesus op i kirken? Hvordan ville et billede af opstandelsen se ud? I forbindelse med samtalen om dette 
kan man også lade børnene lave krucifikser med trælister og ”Darwi-ler”, (som ikke skal brændes; fås i 
hobbyforretninger), eller ved hjælp af naturmaterialer. Krucifikset er kirkens symbol på liv efter døden, 
selvom øjnene ser noget andet!

Forslag til salmer
Krist stod op af døde, DDS 2�8
Opstanden er den Herre Krist, DDS 222
Gud ske tak og lov! DDS 75�
Dine hænder er fulde af blomster (vekselsang), Salmer og Kirkeviser 6�
Dansens Herre, Salmer og Kirkeviser 64

En bøn over dagens tema
Gud, du som véd, hvor mørkt der kan være inden i os,
selvom solen skinner
giv os din fred
luk dit lys ind i os
så vi kan se, 
at livet findes lige her og nu
Amen

Finn Dyrhagen
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Afsnit 8 
Novelle: Jespers historie – Blodsbrødre
Tegneserie: Skærtorsdag – Matthæusevangeliet 26,�7-75

Målformulering
Med udgangspunkt i først novellens tematik og derefter en gennemgang af tegneserien er det målet at vise, 
hvordan Jesus giver sig selv hen for at frelse andre. Det virkeliggøres gennem beskæftigelse med blodet som 
virkelighed og symbol. Såvel bibeltekst som tegneserie og novelle foregår inden for en eksplicit drenge/
mandeverden og det kønsmæssige aspekt kan fastholdes i undervisningen.

Bibelteksten
Den bibelske tekst til denne lektion er ikke blot lang, men også særdeles kompakt med flere store temaer: 
Jesus’ suverænitet på den ene side og hans (blodige) offer på den anden; en gammel pagt, som nu bliver 
erstattet af en ny; symbolerne vin og brød i relation til blod og krop – for nu at nævne de mest centrale. Stort 
set alle temaerne kredser om Jesus og hans forhold til disciplene. Teksten lægger sig mellem fortællingen om 
kvinden, der salver Jesus i Betania før påskemåltidet, kvinderne på Golgata og ved graven efter korsfæstelsen.

Teksten begynder, da de skal til at fejre påskemåltid sammen. Jesus sender disciplene ind i byen (Jerusalem) 
for at forberede påskemåltidet. Han omtaler sig selv som læreren i forhold til disciplene, og det ligger på linje 
med et gennemgående aspekt ved teksten: Jesus’ suverænitet. Han ved, hvad der foregår, og har indsigt i sin 
egen videre skæbne (v. �8 og v. 29). Dialogen med Judas understreger det og signalerer, at her er der tale om 
en større plan, der allerede er bestemt (af Gud).

Det konkrete måltid skrider formodentlig frem efter jødisk tradition: Husfaderen (Jesus) har takket Gud 
for festen og de har drukket måltidets første bæger. Hver af de forskellige forretter har deres symbolske 
betydning. Det andet bæger skænkes op, mens fortællingen om udvandringen fra Egypten reciteres og der 
synges salmer (man sang med stor sandsynlighed det, som i dag er Sl ���-��8 i Det Gamle Testamente). Efter 
en takkebøn for de usyrede brød, spises hovedretten, som er påskelammet.

Matthæus fortæller ikke noget videre om dette måltid, men hans beretning forudsætter det som kulisse. 
Mange fortolkere mener, at indstiftelsen af nadveren sætter ind ved takkebønnen for det usyrede brød. Når 
Matthæus taler om pagt og blod, kan han altså trække på en hel jødisk tradition: den gamle pagt og blodet 
som et centralt symbol i jødisk påsketradition (2 Mos 24,8). Det er forklaringen på, at disciplene synes at 
forstå det udtryk, Jesus bruger om vinen i det bæger, han løfter ved måltidet (Matt 26,28): ”pagtens blod”. 
Sådan står der også i tegneserien og i den autoriserede oversættelse af Bibelen, �992, mens der i Den Nye 
Aftale, 2007, oversættes med: ”med mit blod indstifter Gud en ny aftale”. 

Fortolkere har peget på, at der ikke er nogen bebrejdende tone at spore i Matthæusteksten, alene 
konstatering af, at alt går uafvendelig mod katastrofen.

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager
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Tegneserien
Tegneserien har overskriften: Skærtorsdag, hvilket betyder ”den rene torsdag”. Tematisk lægges 
hovedvægten her på venskab og forræderi i forholdet mellem Jesus og disciplene. Tegneserien har to dele, 
fordelt ligeligt over de to sider i bogen: indenfor omkring måltidet (s. 74) og udenfor på (Olie)bjerget og i 
(Getsemane)haven. 

Vi begynder med måltidet, hvor alle er sammen uden at man på tegningen kan se, hvem der er Jesus. Først 
med de sidste billeder på siden, da han slutter den nye pagt, kan vi se, hvem der er Jesus ved bordet. 
Måltidet synes først harmonisk, tegnet i varme farver, men afbrydes dramatisk med et nærbillede af Jesus, 
der forudsiger, at en af disciplene vil forråde ham. Disciplene tegnes både her, på bjerget og i haven i 
samlet flok eller i mindre grupper, aldrig enkeltvis. Dog tegnes Peters fortvivlelse over at have fornægtet 
Jesus på det sidste billede i et dramatisk nærbillede. 

Tegneserien bevæger sig i form og farvevalg fra det nærmest hyggelige påskemåltid (varme farver) til 
katastrofen (mørke blålige farver). Undervisningen kan følge denne udvikling bl.a. ud fra en diskussion af 
Peter på de sidste to billeder: Hvad sker der med Peter i løbet af fortællingen?

Novellen
Novellens hovedtema er blodet som symbol på venskab. �igesom i bibelteksten tematiseres venskab og 
forræderi, men det er tydeligvis blodet som symbol og realitet fra nadveren, der har inspireret forfatteren. 

Også i novellen er vi blandt det maskuline køn: To drenge har beseglet deres venskab ved at blande blod i 
bogstaveligste forstand og vel også i overført betydning. Men venskabet sættes på prøve og først til sidst 
finder drengene hinanden igen. 

Tematikken om blodet står stærkt, fordi det her i novellen ikke alene er symbolsk men også helt konkret 
drengenes eget blod. Herved rammer novellen noget centralt i forståelsen af den kristne nadver, som jo 
også er både et rigtigt måltid og et måltid med stor symbolsk betydning. I nadveren giver Jesus sig selv 
hen for at frelse mennesker. Men vejen dertil går over forræderi og skuffelse som både et grundlæggende 
livsvilkår og som en del af Guds overordnede frelsesplan. Ikke mindst Judaskysset rummer denne 
dobbelthed.

Temaer i undervisningen
Som nævnt er den bibelske tekst lang og kompleks, og novellen og tegneserien samler nogle af temaerne 
op men hver med deres fokus. Som underviser er man nødt til at foretage valg og fravalg af tematikker. 
Her er en liste med forskellige temaer fra tegneserien, som undervisningen kan bygges op ud fra:
�.  Påskemåltidet. Her lægges vægten på det historiske og på påskemåltidets betydning i jødisk 

sammenhæng som baggrund for den kristne nadver. 
2.  Jesus og disciplene: Judas’ forræderi og Peters fornægtelse. Her lægges vægten på det almen 

menneskelige i fortællingens skikkelser, det bagvedliggende menneskesyn med dets psykologiske 
og eksistentielle spørgsmål og svar. 

�. Jesus’ suverænitet: Han ved alt, men alligevel går det uafvendeligt mod katastrofen. Her sættes 
fokus på Gudsbegrebet, nærmere bestemt hvordan Jesus som Kristus og Guds søn har fuldstændig 
indsigt i Guds plan og samtidig giver sig hen for at frelse andre. 

4.  Nadveren: brød og vin, blod og krop. Her sættes fokus på blodet som virkelighed og symbol.
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Undervisningsforslag
Dette undervisningsforslag følger især tema 4.

�.  Indledning f.eks. med fælles sang/salme og Fadervor. 

2.  Undervisningen kan starte med, at læreren skær sig (lidt!) i hånden, blot lige nok til at det bløder. 
Det efterfølges af en kort samtale omkring f.eks. følgende: blod som personligt, blod som 
forbundet med smerte, blod som forbundet med liv og troskab.

�.  Novellen læses op, den kan også genfortælles i kortere form, hvis man vælger kun at afsætte én  
lektion.

4.  Bed eleverne om i mindre grupper at lave et lille teaterstykke (5 min.) om dengang Bjørn og 
Jesper blev blodsbrødre. Hvad skete der, og hvad kan de have sagt (er ikke med i novellen men 
forudsættes). Efter lodtrækning spilles et af stykkerne.

 
5.  Tegneserien inddrages. Alle læser den hver for sig, gerne således, at de hver især på forhånd har 

valgt et sted i rummet, som de i særlig grad mener, vil være velegnet til at læse denne historie 
(som de endnu ikke kender, men kun har en anelse om via novellen og den smule, de måske har 
smugkigget). 

6.  Derefter fokuseres på enkelte billeder som evt. præsenteres via projekter, ved hjælp af det digitale  
Billedmateriale til Marsmanden.

 – Vis s. 74 billede nr. 6: Pagtens blod. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvad handler billedet 
om? Hvad har det med blod at gøre? Er der nogen sammenhæng med det, vi hører om i novellen?

 – Vis s. 75 billede nr. 6: Judaskysset. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvorfor forråder 
Judas Jesus? Kunne han have ladet være? 

Forslag til salmer
Når jeg er træt og modet svigter, DDS 658

Gertrud Yde Iversen
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Afsnit 9
Novelle: Heltens barnebarn – �hristians historie 
Tegneserie: Opstandelsen – Johannesevangeliet 20,�-�8

Målformulering
Med udgangspunkt i tegneseriens fortolkning af Jesus’ opstandelse er det målet for undervisningen at hjælpe 
børnene til at blive fortrolige med opstandelsen som centralt tema i kristendommen og udfordre dertil ved 
at guide dem gennem følgende pædagogiske proces: se, tænke efter og finde betydning. Opstandelsen i den 
bibelske tekst er vanskelig at forholde sig til i en moderne verden, men med tegneserien som udgangspunkt 
vil det anderledes og fremmede blive en pointe i undervisningen. 

Bibelteksten
Man kan med en vis ret kalde Johannesevangeliet for eftertænksomhedens evangelium. Det har både ørnens 
overordnede blik (det symbol, man fra oldkirkens tid har forbundet med Johannes, er en ørn), og det har 
det nære blik, der beskriver betydningen af det, som sker. Således også i beretningen om Jesus’ opstandelse, 
som vi bliver vidner til gennem Simon Peters og især kvinden Maria Magdalenas personlige oplevelser af 
begivenheden.
 
Johannes’ tekst er som et billede. På den ene side er alt beskrevet meget konkret: På den første dag i ugen, 
mens det endnu var mørkt, kom Maria ud for at se til graven. På den anden side er der også et sløret skær 
over fortællingen: Vi hører om den tomme grav, altså ikke hvad der er sket, men resultatet af det. Vi hører om 
englene i stedet for om Jesus, og da Jesus kommer, tror Maria Magdalene først, at det er havemanden. Senere 
læser vi de mærkelige ord fra Jesus, som i Bibelen, �992, er oversat med: ”hold mig ikke tilbage”. I traditionen 
har man tidligere oversat med: ”Rør mig ikke”, og i Den Nye Aftale, 2007: ”Giv slip på mig”. Den sidste sætning 
om, at det uden tvivl er ham: ”Jeg har set Herren”, er en central pointe hos Johannes: Disciplene har set og 
tror – og den som tror, ser også derfor alt klart.

Tegneserien
Tegneserien omsætter bibelteksten til billeder, der koncentrer sig om det personlige. Det nære lag er i fokus 
og fortællingen følger Peter og Maria. �æg især mærke til nærbillederne af Peters forskrækkelse og vantro og af 
Maria og hendes følelser. Her er to forskellige reaktioner: Peter reagerer med det samme på nyheden fra Maria 
og løber af sted mod graven sammen med en af de andre disciple. De besigtiger stedet og går hjem, mens 
Marias bliver ved graven. Hun græder og ser så englene og derefter overraskende Jesus, som er opstået fra de 
døde. Maria tror, han er havemanden, skønt tegneren har tegnet ham på præcis samme måde, som han ser ud i 
de andre historier: Her er der ikke nogen forskel på den jordiske Jesus og den opstandne Kristus.

Novellen
Novellen handler om �hristian, som ikke kan finde sig selv i forhold til sin berømte morfar. I fortællingens 
løb kommer han til et andet syn på morfaren og dermed også på sit eget liv. Novellen tematiserer således en 
mere eksistentiel fortolkning af opstandelse: Det er den opstandelse, der finder sted her og nu hver gang livet 
lykkes, og vi tør leve det. 

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager
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Novellen er en jeg-fortælling. �hristian er fortælleren, og det giver novellen et særligt personligt præg. Vi 
får som læsere indsigt i forandringen i hans forhold til morfaren – fra had til et mere ægte og nuanceret 
billede af ”helten”. Det bliver samtidig en personlig dannelse for drengen hen imod, som det hedder i 
novellens sidste linjer, at det, der før var meningsløse brudstykker, nu bliver fundament for mening og 
sammenhæng i drengens liv og livssyn. 

Opstandelse som sådan behandles altså ikke eksplicit i novellen, men er alligevel et grundtema i skikkelse 
af morfaren, der opstår som en anden i drengens erkendelse: ikke kun en død mand, malet i alvorlige træk 
som skolens gamle nestor, men nu også et menneske, der var livsglad og levende. 

Temaer i undervisningen
�.  Opstandelse: ordets betydning i erfaringer og billeder. Her sættes der fokus på, hvordan op-

standelse kan forstås forskelligt, f.eks. opstandelse som det at opleve, at livet igen giver mening  
eller opstandelse som noget, der på alle måder er nyt og rækker ud over de erfaringer, vi kan gøre 
os med livet i almindelighed. 

2.  Ordene: ”Rør mig ikke” eller ”Giv slip på mig”. Her fokuseres på mødet mellem Jesus og Maria  
Magdalena og spørgsmålet om genkendelse og det hellige, som noget der både er anderledes og 
guddommeligt. 

�.  Tegneseriens forskellige måder at perspektivere på. Her inddrages billedanalyse til at belyse både 
fortællingens store overblik – fra livet til den anden side af døden – og den personlige oplevelse, 
som kan gøre noget virkeligt for den enkelte.

Undervisningsforslag
I dette undervisningsforslag vælges først tema � og til sidst et udblik til forskellige opfattelser af 
opstandelse. I dette tilfælde vil jeg lade den bibelske fortælling, som den kommer til udtryk i tegneserien, 
stå i centrum og koncentrere undervisningen om billedbetragtninger. 

Verden er fuld af billeder, og der er mange måder at fortolke billeder på: Man kan variere, kommentere, 
brænde eller elske dem, man kan hænge dem op eller tage dem ned, efterligne, overmale, ødelægge, 
vende om, eksponere, farvelægge dem etc. Tegneserien fortolker tekstens tema, og til sammen er de som 
et billede, der peger ud på en anden og større virkelighed. Tegneserien lægger sig tæt op ad den bibelske 
verden, og i tegnerens pen er samspillet mellem lys og mørke dramatisk på samme måde, som det er i den 
bibelske fortælling.

Børnene har bogen Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager, og i nedenstående forløb kan man 
arbejde ud fra billederne i bogen, men endnu bedre vil det være, hvis børnene har lagt bogen fra sig, 
og man arbejder med tegneseriens billeder i elektronisk form ét af gangen, ved hjælp ad det digitale 
Billedmateriale til Marsmanden. 

�.  Indledning evt. med fælles sang/salme og Fadervor

2.  �æs Joh 20,�-�8 højt. Her anbefales at bruge Den Nye Aftale, 2007.  

�.  Vis og tal om tegneseriens billeder: 
 - Vis s. 84 billede �. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Her er Maria Magdalena. Prøv at 

beskrive, hvordan tegneren her har tegnet hende? Hvad tror I, hun ser?
 - Vis s. 84 billede 4,5, 6 og 7. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Så løber hun hen til Simon 

Peter. Tegneren har tegnet tre billeder af Peter, da Maria Magdalene kommer hen til ham. Hvad sker 
der på billederne?

 - Gå derefter tilbage til det første billede, vis s. 84 billede �. Samtale evt. ud fra følgende 
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spørgsmål: Hvad er det, der sket et par dage før?
 - Derefter vises s. 84 billede 8. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: De andre er gået hjem. 

Maria græder. Prøv at beskrive hvad der sker på billedet.
 - Vis til sidst s. 85 billede � og 2. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvad er engle? Hvordan 

kan Maria se dem – ligeså tydeligt, som vi ser dem her?

4.  Børnene sidder nu med bogen og opfordres til at genfortælle, hvad de husker fra oplæsningen om 
mødet mellem Jesus og Maria – gerne med inddragelse af tegneseriens sidste billeder også. Samtale 
evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvad sker der så? Peter er på vej ud af døren. Hvor tror I han er på 
vej hen?

Pause

5.  Oplæsning af novellen ”Heltens barnebarn – �hristians historie”. Under oplæsningen sidder børnene 
sammen to og to med ryggen til hinanden, gerne på gulvet. For hvert afsnit holdes en kort pause, 
og der udvælges en linje, som særligt udtrykker �hristians sindsstemning i afsnittet. Børnene får så 
to minutter til sammen at finde en stilling eller bevægelse, som udtrykker denne stemning. F.eks.:

 Afsnit �: Jeg hader morfar
 Afsnit 2: Jeg er bare så træt af, at skolen fejrer denne dag
 Afsnit �: Jeg glædede mig til det hele var overstået
 Afsnit 4: Rundt om mig så jeg elever med åben mund og blanke øjne
 Afsnit 5: Farfars skygge tårnede sig op
 Afsnit 6: Så du det? Det var et spørgsmål, jeg havde haft lyst til at stille mor i årevis
 Afsnit 7: Måske var det endelig ved at samle sig. 

6.  Oplæsningen følges af en samtale evt. ud fra følgende perspektiveringer: Hvad synes I Simon Peter 
og �hristian har til fælles? (Spørgsmålet kan uddybes med andre, som leder i retning af at få indblik 
i den dannelsesproces, som Simon Peter og �hristian gennemgår). �hristians morfar var både en 
helt og et almindeligt menneske. Det var Jesus også. Hvilke ord ville I bruge om dem begge? 

7.  Herefter kan man tale om opstandelsesopfattelser evt. ud fra disse spørgsmål: Hvis man putter 
en kartoffel i jorden, så rådner den, men den spirer måske også og bliver til nye kartofler. Kan man 
måske bruge ordet opstandelse om det? Opstandelse kan være nyt liv som i forbindelse med 
kartoflen. Men englene i fortællingen om Jesus siger noget andet. Hvordan er opstandelse her 
noget andet og måske mere? 

Forslag til salmer
Opstanden er den Herre Krist, DDS 222 
Tænk at livet koster livet, DDS �4

Gertrud Yde Iversen
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Afsnit 10
Novelle: Kærlighedsmuren – Julies historie
Tegneserie: Himmelfart og Pinse – Matthæusevangeliet 28,�6-20 & Apostlenes Gerninger                

            kap. �,9-�4 og 2

Målformulering
Ud fra en forestilling om, at dette er sidste lektion i minikonfirmandforløbet, er det målet med udgangspunkt i 
novellen og via den bibelske tekst: �) At udvide kærlighedsbegrebet fra eros til agape. 2) At påpege, at kirken 
er inklusiv. �) At pege hen mod den nye begyndelse i dåben, hvor vi bliver de Guds børn, vi egentlig allerede er.

Bibelteksterne
Den ene af de to bibelske tekster er de sidste fire vers i Matthæusevangeliet. Matthæusevangeliet er den 
første tekst i Det Nye Testamente, men ikke den ældste. Mange fortolkere mener, at skriftet er blevet placeret 
som det første på grund af sit indhold. Her finder vi Bjergprædikenen, en del af Jesus’ store taler, ordene til 
Simon Peter om, at han skal være den klippe, som Jesus vil bygge sin kirke på, og altså disse fire vers, kaldet 
missionsbefalingen eller dåbsbefalingen. Evangeliet er sandsynligvis skrevet omkring år 80-90 i en menighed i 
Syrien, som ud fra, hvad vi kan se af skriftet selv, fortrinsvis bestod af jøder, som var gået over til Kristustroen. 
Men én af evangeliets pointer er, at budskabet om Jesus Kristus er for alle mennesker. Det kommer tydeligst 
til udtryk i disse sidste fire vers af hele skriftet. 

Man kan vælge at lægge vægten på dåben som det vigtigste i teksten og heri se en understregning af, hvor 
vigtig dåben er for det at være kristen. Men man kan også mene, at den vigtigste pointe i teksten er det 
universelle, altså at budskabet om Jesus Kristus er ment som et budskab til alle folk, jøder såvel som ikke-
jøder: Alle mennesker skal komme til at tilhøre Guds folk.

Den anden af de bibelske tekster er dele af de indledende kapitler til Apostlenes Gerninger. Apostlenes 
Gerninger er skrevet af den samme, som har forfattet �ukasevangeliet. Det menes at være skrevet omkring 
år 90 og er i sin helhed fortællingen om den allerførste tid i de kristne menigheder. ApG 2, det såkaldte 
pinseunder, er fortællingen om, hvordan Helligånden kommer over disciplene, så de taler på en sådan måde, at 
folk fra alle egne af verden hører, hvad de siger, som om det var på deres eget sprog. 

Fortællingen er blevet kaldt den omvendte Babelshistorie. I Babelsmyten (� Mos ��,�-�0) bruges de 
mange sprog som en forbandelse: Ingen kan forstå hinanden længere, og verden mister sin meningsfyldte 
sammenhæng. I pinseunderet spiller sproget en rolle som sammenhængskraft og kommunikation. Der er 
en særlig pointe i teksten omkring netop dette at forstå, hvad der bliver sagt (ApG 2,��b). I Bibelen, �992, 
hedder det: ”... vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål”. I Den Nye Aftale oversættes 
teksten: ” ... lige meget hvor vi kommer fra, så kan vi på vores eget sprog høre dem fortælle om de store ting 
Gud har gjort”. Det handler altså ikke om, at alle kommer til at tale og forstå det samme sprog, men at hver 
har sit eget, og at alle alligevel, ved Helligåndens underfulde mellemkomst, forstår disciplenes tale. Det er 
kernen i pinseunderet. I Helligånden er budskabet om Kristus lige forståeligt på alle sprog: Kirken er for alle 
folkeslag. 

Undervisningsvejledning til 
Marsmanden og andre 
fortællinger fra Sogneager
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Tegneserien
Som nævnt kombinerer tegneserien Matthæus’ afslutning med Apostlenes Gerningers begyndelse, og 
dermed fremhæver tegneren både himmelfarten og pinsen, som det er blevet tradition i vores teologi. 
�ukas selv nedtoner i Apostlenes Gerninger himmelfarten til fordel for pinsen, som ingen af de andre 
evangelister omtaler direkte (selvom den ligger som en klar forudsætning for al evangelieskrivning). 
Vægten ligger således på, at budskabet når ud over den lukkede kreds, som disciplene udgjorde, jf. 
tegneseriens allersidste tegning, s. 95 billede 9 og de to sidste tegninger på s. 94, som desuden antyder, 
at menighedslivet fortsatte uanfægtet efter Jesus’ himmelfart, jf. ApG �,��f. Pointen hos �ukas er: Kirken 
er ikke eksklusiv, men inklusiv.

Novellen
Julies historie handler om en væg på den lokale skole, der i årtier har været brugt til kærlighedserklæringer. 
Den har til og med fået en nærmest magisk betydning: Erklæringer på denne væg har det med at blive 
til virkelighed. Julie bliver tvunget af den nye, grumme skoleinspektør til at overmale en gammel 
kærlighedserklæring mellem �is og Preben, der nu er gift og er forældre til Trine. Overmalingen giver 
anledning til et rygte på skolen: De skal skilles! Overmalingen er en noget anden forklaring på de 
ægteskabelige problemer end den, vi møder i novellen ”Tøzeloven” s.�5, hvor rygtet om problemerne 
opstår, fordi præstens datter, Maria, fortæller Trine, hvad hun er kommet til at høre på præstens kontor 
– nemlig at �is er træt af sin mands manglende engagement i ægteskabet.

Historien ender lykkeligt, fordi de mange mennesker, der har skrevet på væggen i tidens løb gør oprør 
mod skoleinspektøren. Det bliver til en klassisk historie med en ”happy end”, som oven i købet ender med, 
at Julies hemmelige kærlighed helt af sig selv fuldender den kærlighedserklæring, som Julie var begyndt på.

Temaer i undervisningen
Det er vigtigt at dreje novellen væk fra den magiske effekt, som novellen lægger op til: Menneskers 
kærlighed bliver ikke til eller væk, fordi det står på en væg på skolen. Men der er andre gode pointer, man 
kan dreje drøftelsen hen på:
�.  Kærlighed. Kærligheden lader sig ikke tvinge af ”Ordnung muss sein”, men går altid sine egne veje. 
2.  Eros og agape. Kærligheden mellem mennesker (eros) bliver løftet op på et højere plan, når den  

bliver ramt af Guds kærlighed (agape), fordi den når meget længere ud (dette aspekt ligger ikke i 
novellen, men kommer til udtryk, når man læser novellen efter tegneserien og tolker den her  udfra).

�.  Helligånden og dåben. Kirken er inklusiv: her er plads til alle, som vil være med. Vi bliver ikke født 
ind i kirken, men bliver i dåben båret ind i den af Guds Ord og gode mennesker omkring os.

Undervisningsforslag
�.  �ad først børnene læse tegneserien. Herudfra kan man tale om: Hvem har lov til at komme i kirken? 

Har hun, der har sat sig uden for fællesskabet ved at sende en mobbende sms til en anden? Har 
han, der altid opfører sig dumt i klassen? Har bankrøveren? Og hvorfor? 

2.  �æs derefter novellen op og snak derudfra om, hvordan kærlighed mellem mennesker opstår. Er 
det noget, der kan tvinges frem? Skyldes det magi? Hvordan er Guds kærlighed anderledes end 
menneskers kærlighed?

�.  Herefter er det oplagt at tage novellens forslag om en ”kærlighedsvæg” op: Nu ikke på skolen og 
ikke for at udtrykke menneskers forelskelse i hinanden, men for at give udtryk for Guds kærlighed. 
Anbring en gipsplade (�20 x 240 cm) i kirken, f.eks. ved at stille den oven på kirkebænkenes rygge 
langs med en sidevæg – og lad minikonfirmanderne skrive med tusch på pladen. Man kan lave en 
overskrift: ”Gud elsker også...”, hvorunder børnene kan skrive navne på personer, som således kan 
se, at de er omfattet af Guds kærlighed. Udsagnene må gerne få karakter af bønner til Gud om, at 
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han vil vise sin kærlighed til konkrete mennesker, f.eks. også de, der er døde. Derimod bør man 
undgå at lade væggen få samme karakter som skolevæggen i novellen, hvilket kan ske ved at gøre 
meget ud af at forklare forskellen på eros (dvs. den menneskelige kærlighed mellem mennesker) og 
agape (Guds kærlighed til mennesker).

 Væggen kan rammes ind af en regnbue, som giver anledning til at fortælle beretningen om Noas 
ark (� Mos 6,9-9): Gud maler fortsat vores verden med alle farver for at fortælle os, at han elsker 
os på trods af vores medfødte evne til at elske os selv mere end andre. Man kan også male et 
par uforståelige sentenser (f.eks. ved at genopfriske sit hebraiske og græske) for at illustrere, at 
Guds Ord ikke nødvendigvis skal forstås med den logiske, venstre hjernehalvdel og for at tale om 
Pinseunderet. 

4.  En snak om , hvilke elementer i en gudstjeneste, der udtrykker Guds kærlighed og tilgivelse til os, 
kan man tage op her. Kan det siges og gøres på andre måder?

5.  Man kan også lege en leg om budskabets sårbarhed: �ad alle minikonfirmander sidde eller stå i en 
kreds. Underviseren hvisker nu et budskab (f.eks.: ”Gud elsker store og små, også dem, der ikke har 
fortjent det”) i øret på den første, som hvisker det videre til den næste og så fremdeles. Den sidste 
i rækken siger højt, hvad der kom gennem kæden: Er det det samme budskab? Hvis ikke, hvad 
siger det så om kirkens opgave? Konklusion: Vi bliver aldrig færdige med at blive korrigeret i vores 
overbevisning om, hvad der er rigtigt og forkert, og derfor holder vi gudstjeneste igen og igen og 
på mange måder. 

6.  Forløbet kan sluttes af med at lave en invitation, som alle minikonfirmanderne deler ud til naboer 
og ved dagligvareforretningen til en gudstjeneste, der afslutter minikonfirmandforløbet: Kom og 
vær med til at fylde væggen ud med navne på mennesker, der har brug for Guds kærlighed!

Forslag til salmer:
Måne og sol, DDS ��
Op al den ting, DDS �5
Vinden ser vi ikke, Salmer og Kirkeviser 67
At pinsen den er lysegrøn, Salmer og Kirkeviser 68

En bøn over dagens tema
Kære Gud.
Du holder aldrig op med at blande dig
men lader dit Ord dumpe ned i vores verden 
på alle mulige måder.
Giv os kræfter og mod til at fortælle videre,
hvad du har fortalt os:
at alle mennesker har brug for kærlighed
- også fra os!
Amen

Gertrud Yde Iversen & Finn Dyrhagen
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Til afsnit 3 – Jesu fødsel
Gunda Jørgensen har fortalt mange gode julehistorier, nogle af dem bygget på urgamle legender, f.eks. 
”Steffen Stalddreng” i Kristtjørn, Anis �992. (s. ��-�8).

I Mere om Emil fra Lønneberg af Astrid �indgren fortælles om julen, så ikke et øje er tørt, i afsnittet: 
”Mandag den 26. december. Da Emil gjorde kål på al julemaden og fangede Kommandusen i ulvegraven”. 

Billedbogen Signes Jul, Bibelselskabets Forlag 200�, af Johannes Møllehave med tegninger af Peter Madsen 
kommer vidt omkring i både julens historie og i alle de ting, der sker i juletiden i en helt almindelig dansk 
familie.

Hvis man har vist de første afsnit af Alle os under himlen (se ovenfor) vil 6. og sidste afsnit: ”Glædelig jul, 
Thomas” være god. Den har en fin scene med den altid vrangvillige storebror, som pludselig bliver fanget 
af julestjernens lys og bliver en helt anden.

Til afsnit 4 – Jesu dåb
Mads Knudsen: Liverollespil. Udgivet af Ragnarok. 

Til afsnit 5 – Bjergprædikenen
Palle alene i verden af Jens Sigsgaard er stadig en god fortælling om, at det ikke er de ydre ting, der gør 
livet værd at leve.

”Rakel går i rette med Gud” af Stefan Zweig i Legender, �95�, s. 5-20, er en stærk fortælling (for voksne) 
om Rakels vrede, der skabte forsoning.

Grynet af Astrid �indgren har en episode (s. 76-77), hvor Grynet og lillesøster �isbet beder for deres 
fjender, Mia og Matti. 

Werner Fischer-Nielsen: Astrid Lindgren og kristendommen, Unitas Forlag �998, s. 57. Se i øvrigt samme 
bog, s. 72f. om bøn. 

Til afsnit 7 – Lazarus 
�egenden om Fugl Fønix egner sig til at illustrere livets sejr over døden. En glimrende genfortælling findes 
i Gunda Jørgensen: Kristtjørn. Historier fra Paradis til Betlehem, Anis �992. (s. 8�-86).

Man kan vise: Alle os under himlen (se ovenfor), afsnit 5: ”Det, der er levende”, som på en meget fin måde 
viser en begravelse og det budskab, som kirken har i den situation.

Til afsnit 8 – Skærtorsdag
Peter Madsen: Rejsen til Jerusalem, Bibelselskabets Forlag 2008, er en nutidig påskebog, som er velegnet til 
undervisning af minikonfirmander, og som fortæller om Jerusalem og om hele påskens historie set gennem 
pigen Signes øjne.

Til afsnit 10 – Himmelfart og Pinse
Alle os under himlen har et afsnit (nr. �: ”Sig det videre”), som på glimrende vis sætter fokus på pinsen og 
dåben.
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