
 

 

Ingredienser til andagt: “Hvad tror du selv?” 

● LL-salmen: Hvad tror du selv? nr. 4 i March og Lejr 
○ Enten sing’a’long version uden tekster fra iTunes, spotify eller CD 
○ Print evt. salmen, hvis nogen mangler.  

● Kort intro til dagens ord (se “overvejelser over dagens ord” nedenfor) 
● Andagtsgruppesnak over dagens ord inkl. check-ud runde 
● Fadervor 
● Afsluttende fællessang 

 
Denne tankestarter-andagt er primært tiltænkt pilte og væbnere og trækker en tråd tilbage til 
landslejren og landslejrens forkyndelse, men kan også sagtens bruges til børn, som ikke var med på 
landslejren. Vurder selv om du vil vente med at inddrage bibeltekster til efter andagtsgruppetiden.  
 
Spørgsmål til andagtsgruppe “Hvad tror du selv?” 

- Hvad betyder det at tro? 
- Hvornår tror du på Gud? 
- Hvad tror du ikke på? 
- Hvorfor hænger tro og FDF sammen? 
- Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de forskellige trosretninger? 
- Dagens check-ud runde: Tro er vigtigt for mig, fordi…  

 
Overvejelser over dagens ord 
Hvad tror du selv? kan siges på meget forskellige måder og med meget forskellige meninger: 
Hvad tror du selv? Hvad tror du selv? Hvad tror du selv? Hvad tror du selv? Og hvad tror du selv kan 
enten virke inddragende for at få andres meninger eller nærmere lidt flabet hvis det bliver sagt med et 
andet toneleje. På den måde kan man virkelig lege med ordene.  
Med hvad tror du selv? er spørgsmålet ikke om man tror, men nærmere hvad man tror på og hvordan 
man tror. FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra med Leg, Tro, Relationer 
og Samfundsengagement og under Tro, står der: “FDF skaber plads til tro og samtale om de store 
spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag” 
Jesus stillede også mange spørgsmål og når disciplene eller de lovkyndige prøvede ham ved at stille 
spørgsmål, svarede han tit ved at stille et nyt spørgsmål eller fortælle en lignelse. Som eksempelvis i 
lignelsen om den barmhjertige samaritaner eller spørgsmålet om skat til kejseren:  
 
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, lukasevangeliet kap. 10, vers 25-37 
 
Spørgsmålet om skat til kejseren, lukasevangeliet kap. 20, vers 20-25 
 

 
 


