
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 – Vi vil leve af dåb og nadver 
Formål: Teenagerne skal se, hvilken betydning dåb og nadver har, og hvad de helt 
konkret betyder for dem. 

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

15 min. 1. Crowdbreaker 
Frugtsalat 

Stole  

10 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Case 

Case  

5 min. 3. Refleksionsaktivitet 
Stilletid 

Post-it’s  
Blyanter 
 

 

35 min. 4. Undervisning 
Dåb og nadver 

 

Bibler 
Pengeseddel 

 

10 min. 5. Opfølgning og bøn Blyanter 
Sedler 
Skål 

 

 

1. Crowdbreaker 

Alle sidder i en rundkreds på nogle stole. Lederen hvisker navnet på et stykke frugt 
(pære, æble eller banan) ind i øret på alle teenager og giver også sig selv en frugt. Det 
kan være en god idé at sørge for, at der ikke er lige mange af de forskellige ”frugter”. 
Derefter stiller lederen sig i midten af rundkredsen.  
 
Lederen står i midten og siger fx.: "banan", så bytter alle bananer plads. På samme tid 
prøver den inde i midten at sætte sig. Den i midten kan også sige ”frugtsalat”, så rejser 
alle sig for at bytte. 
 
2. Igangsætningsaktvitet 

Som igangsætningsaktivitet skal teenagerne arbejde med den case, som findes på bilag 
1, der er i bunden af dette dokument.
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3. Refleksionsaktivitet 

Teenagerne får nogle minutters stilletid til at skrive 5 ord på nogle post-it’s. Det skal 
bare være nogle ord, som de tænker på, når de hører overskriften: ”Dåb og nadver”. 
Det kunne f.eks. være kirke, barn, vin osv. Bagefter hænges sedlerne op to forskellige 
steder alt efter, om det handler om dåb eller nadver. Lederen kan trække et par stykker 
frem, som man taler om fælles, men det er også godt at henvise til ordene i løbet af 
forkyndelsen. 

4. Undervisning 

Det er rigtig godt, hvis teenagerne har en Bibel, de kan slå op i, så de kan følge med. 
Undervisningen bliver delt op i to, så det først fokuserer på dåben og derefter nadveren.  

Dåben 

Spørgsmål til alle: Hvad er dåb, og hvad sker der i dåben? 

Mange tror, at barnet bare får et navn, når det bliver døbt, men der sker meget mere. I 
dåben sætter Gud sit mærke på os, lidt ligesom et usynligt stempel. Man kan 
sammenligne det med et vandmærke på pengesedlerne. (Hav gerne en pengeseddel 
med, så teenagerne kan se det i virkeligheden) Vandmærket er ikke synligt for det 
blotte øje, men det er med til at vise, at der er tale om en rigtig pengeseddel. På 
sammen måde med dåben, det er ikke et mærke der umiddelbart er synligt, men det har 
alligevel afgørende betydning for os.  

Læs Gal. 3,26-29 sammen. Her får vi at vide, at vi i dåben iklæder os Jesus, og det får 
den konsekvens, at vi kan kalde os Abrahams efterkommere - Guds børn. Det er et helt 
fantastisk løfte, der her bliver knyttet sammen med dåben. I Ef. 2,8 samenlignes frelsen 
med en gave, som vi får lov til at modtage af Gud, selvom vi ikke har fortjent det.  

Hvis vi sammenholder de to billeder, kan vi lidt forsimplet forklare dåben med, at vi får 
en frakke i gave, og hvis vi beholder den på hele livet, vil vi altid være Guds børn. Det 
eneste vi skal gøre er at modtage gaven og beholde frakken på. 

Kommentar, hvis der er nogle af teenagerne, der ikke er døbt: 
Du er ikke mindre værd end de, som er døbt. Gud står klar med sin gave til dig. Det eneste, 
du skal gøre, er at sige ja tak. Hvis du ønsker dette, altså at være Guds barn og få hans 
hellige usynlige mærke på dig, kan du blive døbt, når du vil. Det er endnu ikke for sent 
for dig at tage imod Guds gave og blive et barn af Gud 

Missionsbefalingen. 
Læs Matt 28,18-20. Stykket her kaldes Jesu missionsbefaling, som han gav til sine disciple. 
En af grundene til, at vi døber, er, at Jesus selv siger, at vi på den måde skal gå ud og 
gøre folk til hans disciple. Når vores forældre bærer os frem i dåben, ser det måske ud af 
ingenting, men Gud handler og derfor gør det en kæmpe forskel.  
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Spørgsmål til overvejelse:  

· Ser du på dåben på en anderledes måde, end du gjorde før?  
· Har den fået en ny betydning?  

Nadveren 

Start med at forklar teenagerne, at vi nu skal høre om nadveren, men vi starter et andet 
sted nemlig ved jødernes påskemåltid. Genfortæl historien om jødernes påske med 
udgangspunkt i nedenstående: 
 
”Jøderne havde fejret påske længe før det år, hvor Jesus døde og opstod. For 3.500 år 
siden var israelitterne slaver i Egypten. Men efter 430 års slaveri sendte Gud Moses for 
at befri folket. En dag hen på foråret, nemlig den 14. nisan efter den jødiske kalender, 
skulle alle israelitiske familier slagte et lam og smøre lidt af dets blod på dørstolperne 
i deres huse. Samme aften, den 15. nisan (i den jødiske kalender skifter døgnet ved 
solnedgang), skulle israelitterne spise lammet med usyret brød og bitre urter. 
 
Mens israelitterne sad rejseklare i deres huse og spiste, gik Gud gennem landet og slog 
alle førstefødte egyptere ihjel. Kun hvor der var smurt blod på dørstolperne, gik han 
forbi. Denne plage gjorde egypterne så rædselsslagne, at de nærmest drev israelitterne 
ud af landet. 
 
Til minde om udgangen af Egypten befalede Gud, at israelitterne hvert år skulle fejre 
»påske«, på hebraisk pesach, dvs. »forbigang«. De skulle slagte et lam og spise det 
sammen med usyret brød og bitre urter, og i syv dage efter påskeaftenen måtte de kun 
spise usyret brød (2 Mos 12). På Det Nye Testamentes tid blev påsken omhyggeligt 
fejret efter forskrifterne i Mosebøgerne. Påsken var en af årets tre vigtigste højtider” 

Kilde: Ordet og Israel 

Teenager skal nu, mens I læser en tekst fra Luk. 22, 14-20, forestille sig, at de sidder med 
til påskemåltidet sammen med Jesus og hans disciple. Efter at have læst teksten, skal de 
snakke om følgende spørgsmål:  

· Hvordan tror I det må have været at være discipel?  
· Hvordan tror du, du ville have reageret, hvis du havde siddet sammen med Jesus, 

og han begyndte at snakke om, at brødet var hans legeme og vinen hans blod?  

Brød: Jesu legeme  

I nadveren får vi Jesu legeme til ihukommelse af Jesus. Det betyder faktisk mere end at v 
bare mindes det, Jesus gjorde. Ved at spise brødet så indtager vi Jesus, så han bliver en 
del af os, og derigennem får vi lov at modtage hans tilgivelse, og det han gjorde for os. 

Nogle af jer har måske set marathonløb. Ved sådan et løb er der forfriskningssteder 
undervejs mod målet. Vort liv kan sammenlignes med sådan et løb, og vi trænger også til 



 

 

  TeenTools – Kerneværdier 
   ”Forkyndelse på Stedet” 

 

at stoppe op undervejs og blive styrket. Der er ikke bare tale om et mindemåltid, så vi 
kan huske, hvad der skete, men en helt konkret modtagelse af Jesus selv, så han kan virke 
i os og give os kraft til løbet. 

Vin: Jesu blod  

Da Jesus introducerer nadveren for disciplene siger han, at bægeret med vin er den nye 
pagt, men hvad skal det betyde? Da Jesus døde på korset, blev der indstiftet en ny pagt, 
som allerede var lovet langt tidligere (Læs evt. Jer. 31, 31-34)  

Ligesom den gamle pagt mellem Gud og jøderne indebar, at der skulle ofres dyr, ville den 
nye pagt kræve et offer, men denne gang var offeret ikke et dyr, men Guds egen søn. Og 
i modsætning til tidligere, hvor ofringen skulle gentages år efter år, ville dette offer gælde 
én gang for alle. 

Jesus har ved sin død og opstandelse opfyldt loven - han er blevet en forbandelse for vor 
skyld, så vi nu er retfærdige over for Gud i Kristus Jesus (Gal 3,13). Det kan virke helt 
ufatteligt, men i nadveren får vi lov til at tage imod denne virkelighed, når vi drikker 
vinen. Vi modtager Jesus, som ham der er død og opstået for min skyld. 

Altså er nadveren ikke bare brød og vin. Jesus giver mig sit legeme og sit blod gennem 
brødet og vinen.  

Nadveren – Er det noget for mig?  
Ja! For på samme måde som disciplene havde brug for det på deres tid, så har vi også brug 
for det i dag. Vi har brug for at blive mindet om den pagt, som Gud har givet os. I nadveren 
tager vi imod Jesus helt konkret. Han kommer ud i hver en celle af vores krop og tager 
bolig i vores liv. 

Nadveren er Guds megafon, hvor han helt konkret råber sit fantastiske budskab om 
syndernes forladelse til os.  

5. Opfølgning og bøn 

Giv gerne mulighed for spørgsmål og kommentarer. 

Som opsamling på aftenen rejser alle sig op og finder sammen med en anden person. De 
to skal så fortælle hinanden, hvad de vil tage med fra aftenen. Når man er færdig med 
det, går man bare videre og finder en anden, man ikke har snakket med. Alt efter hvor 
mange I er, kan I vælge at gøre det et vist antal minutter, eller indtil alle har snakket 
med 5 personer. 

Slut af med at bede sammen. Det kunne være ved at skrive navn og et bedeemne på en 
seddel hver. Læg så alle sedlerne i en skål. Træk en seddel hver. Brug tid på at bede i 
stilhed for den »seddel«, man hver især har trukket. Bed for »sedlen« flere gange i løbet 
af den kommende uge. 
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6. Husk – før aftenen 

Print casen ud.  

Skaf nogle post-its. 

Bed for aftenen! 
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Case 

Du er til barnedåb i kirken. Din fætter Ole skal døbes. Det hele forløber planmæssigt. 
Oles mor bærer Ole frem til døbefonten, og præsten leder igennem dåbsritualet. Oles 
mor siger ”ja” på vegne af Ole på de spørgsmål, som præsten stiller og præsten døber 
Ole. 

Spørgsmål: Hvordan kan det lade sig gøre, at Oles mor kan sige ja for Ole til at tro og 
følge Jesus? Kan man overhovedet tale om, at Ole har bekendt nogen som helst tro på 
Gud i dåben? 

Efter dåben sidder du sammen med dine to jævnaldrende fætre. I kommer til at snakke 
om det, der skete i kirken, og dine to fætre griner lidt af det hele og siger, at det altså 
virker komisk at hive et barn med ind i kirken for bare at hælde lidt vand i hovedet på 
ungen. Den ene af dine fætre giver udtryk for, at det virker skørt at døbe helt små børn. 
Han mener, at det er meget mere konkret at bekende troen ved konfirmation, og at det 
egentlig var mere reelt at lade sig døbe ved konfirmationen, for så kan man selv sige ja 
til at blive døbt! 

Spørgsmål: Hvad har du at sige til fætterens holdninger?  

Midt i jeres diskussion kommer I til at snakke om, at det hele afhænger af, hvad der 
egentlig sker i dåben. Din fætter fra før mener, at dåb mest handler om, at vi skal sige 
ja til Gud – sig ja til at tro på Jesus og omvende os fra at leve uden Gud.  

Midt i jeres snak kommer din anden fætter nu på banen. Han siger åbent og ærligt, at 
han faktisk ikke rigtig har fattet helt, hvad alt det med Jesus handler om. Han ved, at 
han er døbt og konfirmeret, - men - han aner ikke rigtig, hvad han skal bruge sin dåb og 
konfirmation til, for Gud er noget alt for abstrakt for ham. 

Spørgsmål: Hvad har du at sige til dine fætre?  

 


