
Adventure-andagt om Fadervor 
Intro til lederen: Dette er en vejledende Adventure-andagt. Det vigtigste er at tænke nogle aktiviteter 

gerne fysiske, som seniorvæbnerne og seniorerne kan bygge op omkring de enkelte stykker af fadervor, så 

det siger dem noget og ikke bare er en remse. Derudover er det vigtigt undervejs på posterne at gribe de 

spørgsmål og snakke som man kan få med de unge omkring tro, bøn og gudsbilleder. Det kan være en 

fordel at dele de unge op i små hold på 3-4 personer.  

Længde af løbet: afhænger meget af hvem der deltager og hvilket terræn det laves i. Det er selvfølgelig at 

foretrække, at der skal løbes mellem posterne og gerne over åer, gennem buske og skov. På en adventure-

andagt må man bestemt gerne blive beskidt.  

Målgruppe: seniorvæbnere og seniorer 

Antal: ubegrænset (bare der er postmandskab til alle 6 poster) 

 

Post 1: Fadervor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, 

Introsnak: I første linje af fadervor bliver der beskrevet en modtager, Gud, som er i himlene og som har 

et helligt navn. Hvilke navne er hellige og hvad betyder de? I Bibelen er der mange hellige navne, der 

har en særlig betydning. 

Opgave: Forbind navnene med deres betydninger  

(enten på papir eller med snore fra den ene side af en græsplæne til den anden (kræver 

kommunikation)) 

1. Abel A. Fredens fader 

2. Daniel B. Majestætisk 

3. Benjamin C. Tomhed/intet 

4. Absalon D. Lykkens søn 

5. Augustus E. Menneske 

6. Adam F. Min dommer er gud 

7. Hannah G. Den benåede 

Facit: 1C, 2F, 3D, 4A, 5B, 6E, 7G 

Post 2: komme dit rige, ske din vilje,  

Introsnak: Her beder vi for, at guds rige vil komme, og at hans vilje vil ske. Men hvad er Guds rige: i himlen 

eller på jorden? Og hvad er Guds vilje? Hvem bestemmer han over? Og hvad?  

Opgave: Gennemfør en ske-stafet som forhindringsbane hurtigst muligt. Gerne noget med at skulle over og 

under eller hvad der nu lige er i terrænet. Undervejs skal der være nogle billeder af guds rige og guds vilje 

med spørgsmål som vist nedenfor eksempelvis.  



  

   

Post 3: som i himlen således også på jorden; 

Introsnak: Dette stykke hænger lidt sammen med det foregående om at guds vilje skal ske både i himlen og 

på jorden, men det kan også stå alene, som at jorden skal være en afspejlning af himlen, ligesom 

mennesket er skabt i Guds billede 

Opgave: Klatre op i et træ eller lignende for at samle små sedler om livet på jorden. ☺ Hvis I har en 

klatreinstruktør til rådighed, vil det være fedt, at de skal højt op ellers må man bare vurdere hvor højt de 

kan kravle. ☺ Det kan også være billeder fra kredsens sommerlejr eller lignende.  

Post 4: Giv os i dag vort daglige brød 

Introsnak: Dette handler om at vi skal have vores daglige brød, dvs. Levebrød. Men der står også i Bibelen 

at man ikke kan leve af Brød alene, så hvad er det væsentligste for at leve et godt liv? 

Opgave: Holdet skal først vælge de 5 vigtigste af følgende 10 ting og derefter efterhånden ud og løbe for at 

finde dem. Lav derfor 10 stationer på eksempelvis en græsplæne, hvor der så ved ”mad” ligger lidt mad og 

en stak sedler med ordet skrevet på, som de skal med tilbage.  

10 ting: Mad, Vand, Seng, Hjem, Familie, Venner, Succes, Selvværd, Klogskab, Renlighed  

Post 5: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 

Introsnak:  her handler det om tilgivelse. Både at Gud tilgiver os, men også at vi skal tilgive vores næste.  

Opgave: Nu skal der leges. Lidt a la ståtold, men hvor den der fanger er ond, djævel eller lignende og giver 

skyld til folk ved at fange dem og sige ”skyld”. Når man har fået skyld sætter man sig ned og ”græder”. 

Herefter bliver man levende igen ved at andre kommer og giver én et kram og siger ”du er okay” eller ”dine 

skyldner er forladt”.  

Post 6: og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i 

evighed! Amen 

Introsnak: den sidste del af bønnen her handler om at modstå fristelsen og komme fri fra det onde. Den 

sidste sætning er ligesom en tilkendegivelse af Guds magt og en afslutning på det hele.  

Opgave: Holdet skal igennem en labyrint af snore, for at modstå fristelsen. Der skal samarbejdes og tænkes 

kreativt for at komme igennem uden at røre snorene.  

 


