
 
 

  TeenTools – Event 
   ”Forkyndelse på Stedet” 

 

iBehave – Et helligt liv 

Formål: Teenagerne skal se, at den hellige herre kalder dem til et helligt liv, der helt 

konkret udfolder sig i livet med de mennesker, de er i blandt. 

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

7  min. 1. Crowdbreaker 
Bibelquiz 

  

10 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Arbejde på egen hånd 

Tuscher  

10 min. 3. Refleksionsaktivitet 
Speed-talking 

Sedler med vers 
fra teksten. 

 

20 min. 4. Undervisning 
iBehave – Et helligt hjerte 
Joh. 15, 1-8 

Evt. PowerPoint  

10 min. 5. Opfølgning og bøn Evt. flere sedler.  

 

1. Crowdbreaker 

Teenagerne bliver delt ind i par. Hvert par skal have en bibel. Nu skal de så dyste i en 

lille bibelquiz. Det sker ved, at en af lederne siger et ord, og så skal teenagerne, 

sammen med deres makker, hurtigst muligt finde et sted i Bibelen, hvor det ord står og 

læse det vers højt. Det par, der er hurtigst, vinder runden, og så gælder det ellers om at 

vinde så mange runder som muligt. 

Ordene kunne være: Engel, hyrde, Jesus, Gud, Moses, kors, barn osv. 

 

2. Igangsætningsaktvitet 

Teenagerne skal på deres ene hånd skrive et ord på hver af deres fingerspidser, som en 

hånd kan gøre af gode ting. 

Efterfølgende skal teenagerne to og to tale om, hvad en hånd også kan og hjælpe 

hinanden med at skrive fem nye ord på den anden hånd. Dette kræver nok hjælp, da det 

er svært at skrive med sin ”dårlige” hånd. 

Til sidst har de 10 ord lige ved hånden, som vil gøre en forskel for andre, hvis de gjorde. 

I kan nu synge nr. 70 i Fællessang ”Herre, giv mig dine øjne”. Snak med teenagerne om, 

hvad vers 4 helt konkret betyder i forlængelse af de ord, der nu står på deres hænder. 
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3. Refleksionsaktivitet 

Teenagerne skal arbejde med den tekst, som danner grundlag for aftenen ved at lave 

speed-talking over de forskellige vers i lignelsen. 

Hver teenager får en seddel med et vers fra teksten. Du finder teksten opdelt i vers i 

bilag 1. Sæt dem over for hinanden evt. ved borde og forklar dem, at de nu to og to skal 

tale om betydningen af verset på deres seddel. 

Efter 1-2 min. afbryder en af lederne, og teenagerne bytter seddel, hvorefter den ene 

række flytter en plads mod højre og taler med en ny makker om to nye vers. Sådan 

fortsættes der så længe, det giver mening 

Det er godt, hvis nogle af lederne kan deltage som samtalepartnere. 

 

4. Undervisning 

Vi skal på, hvad det vil sige at leve som kristen. Hvad skal det betyde, når temaet for 

aftenen taler om et helligt hjerte? 

For nogle år siden lavede Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) en undersøgelse, hvor 

de bla. spurgte forskellige unge mennesker, hvad kristendommens vigtigste budskab var. 

Der var forskellige muligheder og nogle af svarmulighederne var følgende: 

 - Næstekærlighed 62 % 

 - Moral/leveregler 15 % 

Man kan med lidt god vilje tillade sig at sige, at 77% af dem, der blev spurgt, mente, at 

det omkring det kristne liv, det med iBehave, er det vigtigste i kristendommen. 

Det giver vel egentlig også rigtig god mening. Vi kan vel alle blive enige om, at det på 

ingen måder holder: 

 - At en kristen taler negativt om andre eller tror på sladder 

 - At en kristen tænker mere på sig selv end på de andre. 

 - At en kristen snyder eller lyver for sine forældre, i skolen eller på arbejde. 

Det er vel fuldstændig logisk. Eller hvad?  

iBehave som app. 

Hvis man går på App Store og søger på iBehave, finder man en smart lille app, der kun 

koster 7 kr. (Se billeder i bilag 2) Pointen i denne app er, at det er muligt for forældre, 

eller andre der ønsker at påvirke nogens opførsel, at give enten + eller – point alt efter, 
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hvordan børnene opfører sig. Målet for barnet er så at opføre sig så godt, at bægeret 

blive fyldt, hvilket udløser en eller anden præmie eller gevinst. 

Det sjove er, at pointen i iBehave-app’en passer rigtig godt med temaet for den her 

aften. For det er vel det samme, der gør sig gældende for dig og mig som kristne? Gud 

har som vores far fortalt os, hvad der er godt og skidt, hvad der giver + og – point, og så 

gælder det ellers for os om at få fyldt vores bæger ved at gøre mere godt end skidt, så 

Gud bliver glad. Er det ikke rigtigt? Er det ikke hele pointen i kristendommen? 

Vi skal lige vende tilbage til den undersøgelse, vi startede med. Der var nemlig også 

nogle andre muligheder. En af dem var Guds tilgivelse. Der var kun 8 % af de adspurgte, 

der mente, at det var det vigtigste budskab i kristendommen, men det er alt for få. 

Guds tilgivelse er nemlig et helt vildt centralt budskab. Når vi skal tale om iBehave, er 

det altafgørende at se, at det først og fremmest handler om Jesus. 

Vintræet og grenene 

Vi skal se på en lignelse Jesus bruger til at forklare noget om sig selv og os som kristne i 

Joh.15 v. 1-8. (Læs teksten sammen med teenagerne) Jesus siger her, at han er 

vintræet, og vi er grenene. Hvad skal det lige betyde? 

Der kunne femhæves mange forskellige elementer i dette, men i aften er det vigtigst at 

se på grenenes afhængighed af træet. Vi kan bruge lang tid på at snakke om, hvilke 

frugter det er, Jesus siger, jeg som kristen skal bære, men det kan hurtig få os til at 

ende i samme grøft som app’en. Vi skal lægge mærke til, at Jesus fokuserer på 

sammenhængen mellem grenene og træet. I vers 4 står der: ”Bliv i mig, og jeg bliver i 

jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på 

vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.” Ligesom det er helt 

grotesk at forestille sig en gren, der prøver at bære frugt, mens den ligger på jorden. På 

samme måder siger Jesus, at vi som kristne er dybt afhængige af ham, hvis vi skal bære 

frugt. Hvis vi skal leve et helligt liv. 

Når vi taler om iBehave, må vi starte med at forstå, at det ikke handler om, at jeg skal 

gøre alt muligt for at få fyldt mit bæger op, så Gud bliver tilfreds med mig. Tværtimod 

starter det hele med Guds tilgivelse. Det starter med, at Gud fylder mit bæger op til 

randen, ja mere end det.  

Samtidig må vi fastholde, at Jesus siger: ”Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer 

megen frugt…” Det at leve som kristen får altså konsekvenser i mit liv, og Gud ønsker at 

skabe frugt i mit liv. Det må dog aldrig blive noget, jeg skal præstere for at fylde mit 

eget bæger. 

 

5. Opfølgning og bøn 

Som opfølgning på aftenen kan man vælge at lave øvelsen med speed-talking igen. En 

anden mulighed er at dele teenagerne op i grupperne af 4. Hver gruppe skal så vælge 
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det vers, som de på en særlig måde vil tage med fra aftenen. Hvis det er muligt, kan det 

være en god idé at have printet så mange vers, at hver teenager helt konkret kan tage 

en seddel med verset med hjem. 

Hvis teenagerne er frimodige nok til det, var det en mulighed at sætte dem sammen to 

og to, så de kunne runde aftenen af med at bede for hinanden på denne måde. Der er 

ikke krav om, at man skal bede højt. Det kunne være oplagt, at de beder for nogle af de 

ord, som står på den andens hånd. Bed Gud om, at den anden må få kraft til at gøre 

nogle af disse ting. 

 

6. Husk – før aftenen 

Skaf nogle tuscher 

Udskriv versene fra teksten 

 

7. Til yderligere inspiration 

Se evt. video med forkyndelsen fra Event. Den findes på imu.dk 


