3. episode: Et barn bliver født og vi taler om dåb
Mål: At konfirmanderne forholder sig til livets skabelse og dåben
Nøglespørgsmål

Aktivitet

Organisering

Materialer

Hvordan tror du, det er
at blive forældre?

Konfirmanderne præsenteres for et dias med en positiv
graviditetstest.
Holdet drøfter situationen.

Præsten leder samtalen i fælles
forum.

PowerPoint

Et kærestebrev er kommet til en af drenge-konfirmanderne
– altså et barnebarn af Otto og Karen.
Brevet er fra hans kæreste, xx, som er blevet gravid (15 uger
henne). Barnet er ikke planlagt.

Det skal tænkes godt igennem,
hvem, der skal modtage brevet.

Et kærestebrev. Se eksempel.

Brevet læses højt (gerne af modtageren), og det drøftes:
 Hvordan forholder I jer til det?
 Har I gode råd til den unge far?

Kort summepause i familierne.
Fælles samtale.

Samtalen afbrydes med, at præsten fortæller, at xx har
henvendt sig for at tale med præsten om situationen. Xx har
besluttet at beholde barnet … og nu kommer baby-dukken
frem, som overlades til den unge far.

God idé at have en hjælper, som Babydukke med babytøj og lift.
kommer ind med babydukken,
alternativt har præsten skjult
dukken indtil afsløringen.

Vi lykønsker! Og der kommer et flag op henne hos Otto og
Karen, som nu er blevet oldeforældre.

Spontaniteten kan få lov at råde
evt. med lidt hjælp fra præsten.

Flag

Stamtræet vokser med endnu et blad på kvisten.

Den nybagte far ordner
sammen med sin familie
stamtræet.

Lysegrønt karton til blad
Brunt karton til kvist
Billede af babyen, saks og lim

En ny person, xx, med billede og
biografi (tilsvarende de andre
figurer). Elefantsnot.
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Hvad ved vi om
barnedåb?

Brainstorm med Post-it-lapper.

Individuel opgave, 3 lapper pr.
konfirmand.

Lapperne sættes på tavlen.
Samtale om dåb ud fra lapperne.

Ved hjælp af en video fra Folkekirken.dk undersøger
konfirmanderne nærmere, hvad dåb i Folkekirken er.

Hvordan kan dåben
udtrykkes i billeder?

Post-it-lapper
Blyanter
Tavle

Præsten samtaler med hele
holdet, og lapperne flyttes
rundt til klynger med fælles
tema.
Konfirmanderne ser videoen.
Efterfølgende noterer præsten
konfirmandernes iagttagelser
på tavlen og samtaler med dem
herom.
Alle ser samme video igen.

Videoklip om dåb (Folkekirken.dk)

Dåbssalmen ’Fyldt af glæde’, 448 DDS, høres og synges.

Konfirmanderne synger.

Dåbssalmen på sangark.
Klaver/lydfil.

Der arbejdes kreativt med dåbssalmen via rivebilleder.
Hver konfirmand illustrerer et vers.

Konfirmanderne arbejder
individuelt – men sidder fortsat
i familierne.

Kartonark med versnumre fra 1-6.

Hændelse:
’Tilfældigt’ opdager vi, at Karen i sin håndtaske har
flødekarameller og slik – som enhver god bedstemor
altid har 

Billederne sættes op i lokalet.
(Billederne kan evt. sættes sammen med lydfilen ’Fyldt af
glæde’ til en musikvideo.)

Flere videoklip om dåb
(Folkekirken.dk)

Glans- eller silkepapir i forskellige
farver
Lim

Elefantsnot
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Hvad ved du om din egen
dåb?

Konfirmanderne bedes til næste gang medbringe et billede
fra deres egen dåb (evt. kan det sendes på mail).

Individuel opgave. Evt. minde
om det via SMS i ugen løb.

Farveprinter
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