
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledervejledning 
TeenTools – Kerneværdier er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmand-
leder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde 
inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools, at det skal være med til at sikre 
”forkyndelse på stedet”. Vores ønske er, at teenagere må høre evangeliet, hvor de er, 
og hvor vi møder dem. 

TeenTools- Kerneværdier er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp 
til at få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig højere enhed. De forskellige 
TeenTools tager udgangspunkt i de fire kerneværdier, som IMU har præsenteret i foråret 
2014: Vi vil leve 

- af dåb og nadver 
- af Bibelen 
- i bøn 
- i kærlighed 

Materialet er udarbejdet i samarbejde med elever fra Børkop Højskole, som skal have 
stor tak for spændende tekster og idéer til materialet.  

Vi håber, at du som leder/forkynder får glæde af TeenTools – Kerneværdier. Se på 
imu.dk/teen og find mange andre spændende TeenTools. 

God fornøjelse med materialet 

IMU – Indre Missions Ungdom 
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Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen  
Formål: Teenagerne skal have et øget kendskab til tekster i Bibelen og få lyst til at 
bruge mere tid på Bibelen. 

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

15 min. 1. Crowdbreaker 
Kort-leg/Uno-leg 

Kortspil  
Stole  

 

10 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Bibelvendespil 

 

Se bilag   

10 min. 3. Refleksionsaktivitet 
Konfirmationsord/yndlingsvers 

  

30-35 min. 4. Undervisning 
Mark 4, 1-20 

 

Bibler 
Tip en 13’er 
(Se bilag)  

 

10 min. 5. Opfølgning og bøn   

 

1. Crowdbreaker 

Man har et kortspil/uno-spil og deler kortene rundt, ét til hver teenager. De skal nu huske 
kuløren (Almindelig kortspil: Ruder, spar, hjerte, klør. Uno: Farve). Kortene bliver samlet 
ind igen og blandet. Et kort bliver vendt op af gangen, har man kuløren skal man flytte sig 
én plads til højre. Er stolen tom sætter man sig der, sidder der en, sætter man sig oven 
på personen. Personen der sidder nederst, kan nu ikke flytte sig, før personen, der sidder 
øverst, har rykket sig igen. Den person, der kommer hurtigst rundt i cirklen og tilbage på 
sin egen plads har vundet.  

2. Igangsætningsaktvitet (Se bilag 1) 

Formålet med bibel-vendespillet er først og fremmest, at få kendskab til nogle 
bibelvers. Teenagerne må gerne slå op i Bibelen, så det er også en måde, hvorpå de kan 
blive mere fortrolige med at finde tekster i Bibelen. Det fungerer som et helt normalt 
vendespil, hvor man må beholde stikket, hvis brikkerne passer sammen.  
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3. Refleksionsaktivitet 

Læs Esajas 55, 10-11 sammen. Giv gerne teenagerne mulighed for at slå det op, inden 
det læses op. 

Vi taler ofte om Bibelen som Guds ord. I teksten sammenlignes Guds ord med sne og 
regn, der gør en forskel og aldrig er virkningsløst. Det er et ret vildt løfte. Spørg evt. 
nogle af teenagerne, om de kan huske deres konfirmationsvers, eller et andet 
yndlingsvers hvis de ikke er konfirmeret og slå versene op sammen. 

På denne måde bruger I sammen tid på at læse det ord, som gør en forskel. 

4. Undervisning 

Lignelsen om sædemanden (Mark 4,1-20) læses højt. Eventuelt kan man vise denne 
video også: http://www.forkyndelse.dk/index.php/media-gallery/97-saedemanden.  

Derefter deles teenagerne ind i grupper, hvor de skal stille/lave spørgsmål til teksten 
Der tages papir med rundt, så de kan skrive ned – hvis der mange ledere, er det en 
mulighed at sende en med ud i hver gruppe.  

Først skal teenagerne hver især finde tre spørgsmål til teksten (eller et andet konkret 
antal – så teenagerne kommer til at ”grave” lidt i bibelen) Det får de 5 min. til. Derefter 
skal de fortælle deres spørgsmål til resten af gruppen. De skal nu i gruppen forsøger at 
hjælpe hinanden med at besvare spørgsmålene. (Det er her det kan være en fordel at 
være en leder i hver gruppe) 

Til sidst samles alle og snakker sammen om teksten, og om de spørgsmål, der er 
kommet, og om der er noget, de undrer sig over. Det kan fungere som en samlet dialog, 
hvor de selv kommer med spørgsmål, og hvor der også skal være mulighed for at svare.  

Vigtige pointer: 
Der er især én pointe, som det er særligt vigtigt, at den, der styrer den opsamlende 
samtale, får frem. 

· Vi bliver nødt til at tage imod Guds ord – Bibelen 
”Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager 

imod det og bærer frugt.”  

Der sluttes af med en tip en 13’er, som findes på bilag 2 længere nede i dokumentet. 
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5. Opfølgning og bøn 

Det er altid godt at have noget, teenagerne kan tage med hjem, så de har noget at 
arbejde videre med. Det vil derfor være oplagt at skaffe nogle prøvehæfter fra 
Bibellæserringen, som de kan få. Brug lidt tid på at forklare opbygningen af 
prøvehæfterne, så de nemt og hurtigt kan komme i gang, når de kommer hjem.  

I kan bestille prøvehæfter fra Bibellæserringen her: 
http://blr.dk/netbutik/?posttype=product&taxonomy=product_cat&term=boern-og-unge 

Slut af med at bede sammen. Tag evt. udgangspunkt i nedenstående bedeemner:  

· At vi må se, hvor relevant Bibelen er for os  

· At Ordet må få rod i vores hjerter.  

· Spørg om teenagerne har nogle bedeemner  
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Bibelvendespil  

 
 

Joh 3,16 

 
For således elskede Gud verden, at 
han gav sin enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv. 
 

 

 
Matt 7,12 

 
 

 
Derfor: Alt, hvad I vil, at 
mennesker skal gøre mod jer, det 
skal I også gøre mod dem. Sådan er 
loven og profeterne. 

 
 

Matt 6,9-13 
 
 

 
 

Fader vor  

 
 

1. mos 1,1 
 
 

 
 
I begyndelsen skabte Gud himlen 
og jorden. 

 
 

Joh 8,12 
 
 

 
Atter talte Jesus til dem og sagde: 
»Jeg er verdens lys. Den, der følger 
mig, skal aldrig vandre i mørket, 
men have livets lys.« 
 

 
 

Salme 119,9 
 
 

 
 
Hvordan holder den unge sin sti 
ren? Ved at følge dine ord! 

 
 

Es 43,1b 
 
 

 
 Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, 
jeg kalder dig ved navn, du er min. 

 
 

Salme 121,2-3 
 
 

 
Han lader ikke din fod vakle, 
han, som bevarer dig, falder ikke i 
søvn. Han, som bevarer Israel, 
falder ikke i søvn, han sover ikke. 
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Matt 6,33 
 
 

 
Men søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det andet 
gives jer i tilgift.  

 
 

Fil 4,4 
 
 

 
 
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger 
atter: Glæd jer! 
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Tip en 13´er 
1. Hvor mange bøger 

er der i Gamle 
Testamente?  

29 Bøger 39 bøger 49 bøger 

2. Hvor lang tid tager 
det at læse hele 
Bibelen? 

 40 - 60 timer? 70 - 90 timer? 100 -120 timer?  

3. Hvad er det 
korteste vers i 
Bibelen?  

1. Thess 5,17 1. Thess 5,16 Job 3,2 

4. Hvilket kapitel er 
det midterste i 
Bibelen?   

Salme 23 Salme 117 Salme 125 

5. Hvad er det mest 
sjældne bogstav i 
Bibelen?  

W Q Æ 

6. Hvor mange bøger 
og breve er der i 
Det Nye 
Testamente 

17 Bøger og breve 27 Bøger og breve 37 bøger og breve  

7. Hvor mange salmer 
er der i Salmernes 
Bog i GT? 

125 Salmer  136 Salmer 150 Salmer 

8. Hvor mange vers er 
der i Bibelen? 

29.080 vers 31.170 vers 35.569 vers 

9. Hvilket sprog er NT 
oprindelig skrevet 
på? 

Græsk Latin  Hebræisk 

10. Hvad er det sidste 
ord i Bibelen? 

Amen  Jer Alle 

11. Hvor mange 
kapitler er der i 
hele Bibelen? 

861 kapitler 1049 kapitler  
 

1189 kapitler 

12. Hvornår fik 
Danmark sidst en 
ny 
bibeloversættelse? 

År 1988 År 1992 År 1995 

13. Hvor mange breve 
har Paulus 
skrevet? 

13 breve 15 breve 18 breve 
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Svar til tip en 13’er 

1. Hvor mange bøger er der i gamle testemente? 
- 39 Bøger 
2. Hvor lang tid tager det at læse hele bibelen?  
- 70 - 90 timer (ca. 80 timer)  
3. Hvad er det korteste vers i Bibelen? 
- Job 3,2: Job sagde 
4. Hvilket kapitel er det midterste i Bibelen?   
- Salme 117 
5. Hvad er det sjældnes bogstav i Bibelen? 
- Bogstav: W (Bogstavet W, er slet ikke med i oversættelsen fra 1992 og Q er kun 

nævnt en gang i forbindelse med skriften på vægen (Daniels bog kapitel 5 vers 25-
28))  

6. Hvor mange bøger og breve er der i det nye testemente?  
- 27 bøger og breve  
7. Hvor mange salmer er der i Salmernes Bog i GT? 
- 150 salmer 
8. Hvor mange vers er der i Bibelen? 
- 31.170 vers 
9. Hvilket sprog er NT oprindeligt skrevet på? 
- Græsk  
10. Hvad er det sidste ord i Bibelen? 
- Alle           
11. Hvor mange kapitler er der i Bibelen? 
- 1189 kaptitler  
12. Hvornår fik Danmark sidst en ny bibeloversættelse? 
- 1992 
13. Hvor mange breve har Paulus skrevet? 
- 13 breve 

 

 


