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Indledning
Skabelsestiden er en periode i kirkeåret, hvor man sætter fokus på Gud som skaber og på skabelsen.
Kirker i Danmark, og mange steder i resten af verden, sætter i denne periode særligt fokus på Guds
skaberværk. Derfor har vi i anledningen af Skabelsestiden, samlet noget materiale, som vil kunne
blive brugt under højtiden i de forskellige kirker, og kirkelige sammenhæng. God fornøjelse med det!

Bøn
Skaberen af livet,
Jorden er fyldt med dine skabninger, som du skabte gennem din visdom. Gennem dine ord, formede
jorden alle slags træer, med alle slags frugter. Havet fyldes med forskellige levende væsner, og jorden
blev fyldt med forskellige fugle, pattedyr og insekter.
Bjerge, marker, sten og floder adskiller de små samfund, og gennem årstiderne fornyer du liv gang
på gang.
Åben vores øjne for at se den overvældende mangfoldighed omkring os, gennem denne skabelsestid.
Oplys vores tanker til at værdsætte det du har skabt. Inspirer os til at vedligeholde og passe på dit
skaberværk.
I navnet Jesus,
Amen.

Ideer til Skabelsestiden
Der er flere forskellige måder at fejre skabelsestiden på:
•

Husk at tage billeder under fejringen, for at inspirere andre kirker til at gøre det samme.

•

Del det på de sociale medier: facebook, instagram mm.
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Gør evt brug af dette bibelvers:
”Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden,
skal være løst i himlen. Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede
om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg
midt iblandt jer.” Matt 18:18-20.
Et bønnemøde er en simpel og smuk måde at fejre skabelsestiden på. Ikke blot for kirkens medlemmer, men det er også en god måde at få en forbindelse til ikke-kirken-gængere.
Start med en checkliste:
•

Bed alle kirker der er med, om at reklamere for bønnemødet.

•

Lav flyers, hæng plakater op og del det på sociale medier.

•

Sørg for at der er en leder fra hver kirke, til at medlede bønnemødet.

Forslag til et bønnemøde
Åbnings bøn
Tænd et lys som det første. ”Vi samles her i dag, i skaberen, frelseren, Guds navn. Pris Herren! Gud
er lys og liv, skaberen af universet, kilden til alt liv.
Åbnings sætning
En: Vi samles i Guds billede
Alle: Vi alle er et fællesskab af kærlighed
En: Vi samles i navnet på frelseren.
Alle: Vi alle forsoner alle skabninger.
En: Vi samles i nærværet af livsgiveren.
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Alle: Vi alle er inspireret af nyt liv og fornyer det.
Læs: Salme 104
Sange
Syng en salme som priser Gud som skaber. Find en salme eller en lovsang, som deler alle traditionerne, hvis det er muligt.
Her er en liste over engelske salmer:
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-CenteredHymns.pdf
Her er en playliste med forslag til lovsange:
https://www.youtube.com/watch?v=yUQCw300Cqk&list=PLsq7BDT3TtYum7ECOkv0hu_lJYErFhp3H

Afhold et bønnemøde udenfor
For at fejre Guds skaberværk fuldt ud, er det godt og praktisk, at tage lovsangen med ud af bygningen
og tilbede i sammenhæng med Guds skaberværk - som allerede tilbeder Gud fuldt ud som enhver
skabning, og selv bjerge, floder og træer tilbeder Herren blot ved at gøre det, som Gud skabte dem at
gøre.
• Alt efter jeres lovsangsstil, kan I overveje et uformelt møde eller nadver.
• Få voksne og børn til at samle ”symboler” fra naturen, inden I holder nadveren, og få dem til at
samle det på alterbordet ved siden af brødet og vinen, som et symbol på at det er “frugt af jorden og
arbejde af menneskelige hænder.”
• Inkluder et øjeblik i stilhed til at lytte og deltage i sang under tilbedelsen.
• Inkluder bibelvers fra Salme 104, Salme 150 eller Mattæus 6: 25-33 eller andre passende bibelvers.
• Inkluder en klagesang for vores misbrug af skaberværket (Romerne 8:22).
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Afhold et bæredygtigt event
”Det er godt, når to deles om arbejdet, for så går det lettere. Hvis den ene falder, kan den anden hjælpe
ham op. Men den, der er alene og falder, har ingen til at hjælpe sig op.
Og hvis man ligger to i samme seng, kan man lettere holde varmen, end hvis man ligger alene. Den,
der kæmper alene, er lettere at overvinde end to, der kæmper og forsvarer hinanden. Men tre er endnu
bedre, for en trestrenget snor brister ikke så let.” Prædikerens bog 4:9-12
De følgende overskrifter vil hjælpe med at afholde nogle bæredygtige events:

Rens lokale vandgange
Rengøring af lokale vandveje, er en vigtig måde at beskytte de skabninger, som der bor i dem. 71%
af jordoverfladen er dækket af vand og forurening og affald kan have en ødelæggende virkning på de
mange arter – inklusiv mennesker – der er afhængig af rent vand. Forurening i vores farvande, inkluderer afstrømning fra gødning og pesticider, industriaffald, menneskeligt spildevand og en enorm
mængde plast. Plast forårsager mange dødsfald gennem sammenfiltring og ved at bryde ned i mikroplast, der kan indtages i store mængder. Vandrensning beskytter livets skabninger, og det vil ære
Kristendommens symbolske engagement med vand fra den sky, der ledte israelitterne til floden, der
døbte Jesus. Din gruppe vil måske gerne forestille sig sin rejse til oprydningsstedet som en pilgrimsrejse der forbinder dig med grundlaget for vores tro. Det kan være en idé at lave en begivenhed med
kirken, hvor man sammen renser de lokale vandløb og sætter fokus på Guds skaberværk. Alle vil
kunne deltage i en sådan begivenhed – unge og gamle.

Bufferzoner – skab plads
En måde for at støtte lokal biodiversitet, er at dyrke mikroficher eller små lommer med jord, hvor
forskellige slags planter og dyr kan beskytte sig. Også selvom det er en lille ejendom (din hjemmegård
eller kirkegård), er det muligt at oprette forskellige levesteder ved at lave bufferzoner. F.eks. Efterlade
en grænse langs kanten af din have, gangbroer eller parkeringsplads, som du ikke klipper. Eller et
landskab, hvor vildt græs, lokale planter og vilde blomster kan vokse. Eller bevare et naturområde
omkring eksisterende træer eller buske, hvor du giver plads til at undervækst kan udvikle sig, og lad
blade og trælemmer falde og nedbrydes naturligt. Naturlige bufferzoner fremmer mangfoldigheden i
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flora, der holder jordbunden og vandet. Vilde planter og blomster vil tiltrække en række pollinatorer
som f.eks. sommerfugle eller bier, hvilket øger planternes sundhed og frugtbarhed som tiltrækker
lokale fugle. Rødder, blade og faldne lemmer af uforstyrret planter, giver husly til insekter og små
pattedyr. Dyreaffaldet, sammen med faldne og nedbrydende lemmer og blade, returnerer næringsstoffer til jorden, som nærer hele økosystemets sundhed ud over bufferzonen. Du kan endda oprette
krisecentre, såsom en frøhytte, bugghotel, flagermus- eller fuglehus. Rådfør dig med dine lokale
plante-, fugle- eller naturbeskyttelsesorganisationer for nyttige tips til at bevare områder, der er til
gavn for indfødte planter og dyr til din lokale økologi.

Plant et træ
Træer er med til at forhindre klimaforandring, de renser luften vi ånder og sørger for at det meste af
biodiversiteten har et habitat. Når I planter et træ, kan det være et symbol på at I fejre menighedens
løfte, om at passer på vores jord. Forestil dig at have en begivenhed med træ-planting under skabelsestiden i forlængelse af et bønnemøde.
Se et eksempel på en bøn her: https://drive.google.com/file/d/1-XXV8YTSkehSM5loIKqOFMgplWjQm6GC/view
Guide for valg af træ her:
https://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree
Hvis det er muligt, bør I vælge et træ, som passer til terrænet. Det vil være godt for insekterne og de
andre dyr, der kommer til at leve i og omkring træet. Husk at passe træet!
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