
 1 

WORKSHOP BILAG 1.1 
 
Ungdommens Folkemøde 2022 
Workshop onsdag d. 7 september kl. 11.30 -12.30 
 
"Er klimaet mit anSVAR" 
 
WORKSHOPBESKRIVELSE  
Den unge generation har allerede gjort ufattelig meget godt og vigtigt for at sætte klimaet på dagsordenen. 
Klimakrisen er ikke deres skyld, men det er desværre nødt til at være deres ansvar at være med til at løse 
problemet. Det er en tung arv.  
I Skabelsesberetningen hører vi, at mennesket fik skænket jorden for at tage ansvar for den - ikke herske over 
den! Vores stærke relation til naturen er noget mindes. I denne workshop skal vi ud at mærke og sætte ord på 
vores relation til naturen. Vi skal ud af lokalet og ind i naturen - i Valbyparkens grønne skov. Her skal lave 
forskellige øvelser, der bringer os tættere på den natur, vi er en del af. F.eks. vil hver elev lære "at velsigne". 
Det er et ritual, vi bruger i kirken, men alle kan gøre det i sit daglige liv: velsigne det, der er vigtigt.  
Kom med ud i det grønne og lad os blive mindet om vores relation til og ansvar for naturen! 
 
PROGRAM 
Kl. 11.35 Velkomst: 

- Indledning: 
- Sportens ritualer: slå korsets tegn, sparke til målet, række to fingre i vejret, man kører over en 

målstreg Det handler alt sammen om at sikre, at jeg får et eller andet. Eller at takke for, at jeg 
fik et eller andet.   

- Ansvar handler i høj grad også om at give. Og noget af det, vi kan give, er velsignelser. Velsign 
med det, du har.  

- Eksempel på, hvordan en velsignelse kan lyde: 
o Jeg ser dig 
o Jeg føler dig 
o Jeg ønsker for dig at …… 

- Uddybning:  
o Hvad sker der, når vi oversætter fra hebraisk til dansk?  
o Forskel mellem ”at herske” og ”at tage ansvar for” 

- Introduktion til den skriftlige øvelse: 
o Hvad vil jorden svare dig, hvis du spurgte den: ”Hvordan synes du det står til med vores 

relation?”  
o Du kan skrive svaret, digte svaret, tegne svaret. Men prøv at se, om du tør være ærlig. 

- Introduktion til det at finde et sted. 
- Gå ud og find et sted, hvor du har lyst til at side. Når du har fundet stedet, så brug et øjeblik på 

at kigge ordentligt på det. Elevatorblikket. Brug et øjeblik på at mærke efter, hvorfor du gerne 
vil sidde lige netop der. Måske er der skygge, måske er der sol. Måske er der lidt 
hulestemning… 

- Sæt dig nu ned, og skriv brevet til dig selv.  
- Når du er færdig, skal du putte papiret i din kuvert og skrive dit navn uden på 
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- Rejs dig fra dit sted, vend dig om, så du kigger på stedet, og tag afsked med stedet ved at 
velsigne det.  

- Vend nu tilbage til teltet. 
 
12.25 Afslutning: 
- - Indsamling af kuverter 
 - Må din vej gå dig i møde   
 
GREJ: Clip-board, papir, kuglepenne, kort med vejledning på den ene side og velsignelsen på den anden side, 
kuverter, samlekuvert.  
 


