
18 Gud, i din nåde, gør verden ny 19

Andagt og aktiviteter for minikonfirmander

Forslag 5

Forberedelser
Alt afhængigt af, hvordan jeres mini-konfirmand-aktiviteter plejer 
at forløbe, er I frit stillet til at skære i de følgende punkter for at 
sætte jeres egne indledninger/afslutninger eller lignende ind. Som 
udgangspunkt varer andagten ca. 1⁄2 time og aktiviteten ca. 40 – 45 
minutter.
Begge dele kan naturligvis forlænges eller forkortes alt efter ønsker 
og behov.

Samling i rundkreds, stilhed

Lystænding 
Alle tænder et fyrfadslys og sæ�er i midten eller ved alteret, hvis 
man bruger kirkerummet. 

Salme/sang  Børnesangbogen 28 ”Det skete langt herfra”

Refleksion
Lad børnene kigge på logoet for generalforsamlingen og fortælle 
hvilke symboler de ser. Snak om, hvad de forskellige symboler be-
tyder, og hvilke fortællinger fra Bibelen symbolerne kan forbindes 
med. Hvis ikke ”Pagtens Regnbue” bliver nævnt i samtalen, så led 
selv mini-konfirmandernes opmærksomhed hen på den historie. 
Lad denne snak være indgangsvinkel til at læse eller fortælle beret-
ningen om Noa og hans ark.

Bibellæsning
Oplæsning af bibelhistorie fra børnebibel eller fortæl selv historien 
(1. Mosebog  6-9, primært 9, 9-17).

Lad børnene genfortælle for at se, hvad de har forstået og hvordan. 
Tal lidt om historien og hvad den betyder for os. Her er nogle for-
slag til emner, man kan komme ind på:

Alle kristne hører ind under pagtens regnbue, også selvom de ikke 
tror og gør præcis som os.
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Gud beslu�ede, at Noa skulle overleve vandfloden. ”…Noa fandt 
nåde for Herrens øjne” står der i Bibelen, Gud fik sympati med 
ham. Kan vi mennesker også se med velvilje på hinanden, selvom 
vores gudstjenester er forskellige, eller er det kun Gud, der giver os 
goodwill?

Verden blev forvandlet e�er vandfloden – Hvordan? Kunne vi må-
ske trænge til en ny vandflod i verden, selvom Gud lovede Noa, at 
det ikke ville ske igen?

Forvandles vi af andre ting end af Gud? Hvilke og hvordan?

Afslutning
Afslut med Fadervor eller en anden bøn. Lad børnene bede på ski� 
eller spørg dem, om der er nogen/noget, de gerne vil have bedt for 
og inddrag det i én samlet bøn.

Sang  Salmer og Kirkeviser 92 ”Han har den hele vide  
  verden i sin hånd”. 

Aktiviteter
Indled med at fortælle lidt om, hvad økumeni er, og om mødet 
i Brasilien. Brug evt. den korte artikel bagi eller find nogle lidt 
længere artikler på h�p://www,danskekirkersraad.dk/index.php?i
d=56&template=1

Som aktivitet kan I vælge én eller flere af følgende forslag til, 
hvordan man kan lave Noas Ark eller regnbuen kreativt:

• I ståltråd med perler på
• I ler eller modellervoks
• Som en collage, klippet og klistret sammen af gamle ugeblade 

o.l. 
• Med vandfarver 
• Med farveblyanter eller tuscher


