
andagtsfabrikken

a) At ledere får talt om FDFs formål i et afslap-
pet og tillidsfuldt miljø og har en stille og rolig 
dialog om formålet
b) At der kan komme andagter ud af denne 
proces, og vel at mærke andagter, ledere med 
forskelligt kristent ståsted kan stå ved.
En forudsætning for brugen af Andagtsfa-
brikken er, at man tager udgangspunkt i, at vi 
alle har ting vi tror på – og ting, vi tvivler på. 
Tilgangen bag Andagts-fabrikken er, at det er 
OK at tvivle. 
Det er faktisk OK at have det svært med begreber 
som Helligånden, frelse og bøn.  Men forhåb-
ningen er, at Andagts-fabrikken kan bidrage til 
en stille og rolig dialog om blandt andet disse 
begreber – og måske kan vi alle lære noget af at 
vende disse svære ting?

HVORDAN BRUGER  
MAN ANDAGTS-FABRIKKEN?
1) Start med at læse en passage/historie (input) 
fra bibelen op eller tag et emne op, der kan rela-
teres til FDFs formål (fx organdonation).
2) Hver deltager gør sig nu overvejelser om, 
hvor vidt de i bund og grund tror på indholdet i 
input’et – eller om der er nogle områder, hvor de 

tvivler stærkt på det. 
Alt efter hvordan man forholder sig til historien, 
lægger man sin brik på ’Tro’- eller ’Tvivl’-pro-
duktionslinjen. Dette skal gøres inden for fem 
minutter, eller tidligere, hvis man synes, man har 
tænkt færdig
Nu er der forskellige opgaver: For dem, der har 
valgt ’Tro’, skal man fremføre, hvad der er vigtigst 
i historien.
For dem, der har valgt ’Tvivl’, er opgaven at 
overveje, om der i historien er nogle aspekter, 
de mener børn og unge i FDF alligevel kan have 
godt af at høre og få fremlagt, så de selv kan 
tænke over dem.
3) Fremlæg resultaterne for hinanden. Fokuser 
på de aspekter, I mener, er vigtige for børn og 
unge (uanset om I har indikeret ’Tro’ eller ’Tvivl’). 
Hvis I finder frem til nogle vigtige aspekter, har I 
netop lavet en andagt, der består i:
a) At læse historien op
b) belyse nogle vigtige aspekter, I selv kan stå 
inde for
c) måske har I fundet nogle gode spørgsmål, som 
I kan stille til børnene/de unge og på den måde 
’invitere dem med ind i andagten’.

Andagts-fabrikken er et værktøj/spil,  
der har et primært og sekundært formål


