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Trosbekendelsen
Andagter til en sommerlejr
Om materialet
Årets sommerlejrmateriale handler
om trosbekendelsen. Materialet er
bygget op omkring seks andagter,
der kommer omkring seks væsentlige temaer i trosbekendelsen. De
er tænkt som morgenandagter, og
der er derfor valgt morgensalmer,
hvilket selvfølgelig kan justeres efter
kredsens behov og traditioner. Til
hver andagt er en lille optakt som er
ment som en form for baggrundsviden til lederne. Det skal ikke læses
op, men man kan trække temaet
op for børnene inden man læser
den følgende tekst.
Aftenandagten er en kort fortælling
fra Fortæl!, en FDF udgivelse med
24 små anekdoter og fortællinger.
Prøv også at få en præst med til at
lave en gudstjeneste på sommerlejren i samarbejde med børnene.
Vi har foreslået en aktivitet til
hver morgenandagt. Aktiviteter
kan nemlig sagtens være en del
af en andagt, især for puslinge og
tumlinge, som kan have svært ved
at sidde stille. Samtidigt er det
nemmere at huske og forstå, hvis
man bruger flere sanser og ikke
kun lyttelapperne. De foreslåede
aktiviteter kan puttes ind i forløbet,
hvor I synes, det passer.
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Børn vil gerne inddrages, og de kan
komme med både skarpe og overraskende svar. Brug spørgsmålene
som udgangspunkt, og lad børnene
byde ind med finurlige svar og flere
spørgsmål. Find gerne selv på flere
eller andre. Det vigtigste er, at du
som leder nogenlunde ved, hvor
dialogen skal ende og styrer den
lidt. Og sommetider kan man ikke
svare på børnenes spørgsmål, og
det er ok.
Der er en tipskupon med fem små
spørgsmål til hver dag. Tanken er,
at børnene efter andagten får en
tipskupon hver, som de kan udfylde
i løbet af dagen. Ved lejrbålet kan
en vinder trækkes, og en præmie
evt. gives; hvilket samtidigt giver en
god anledning til at runde dagen af
med en andagt eller en sang.
God fornøjelse med materialet og
rigtig god sommerlejr!
FDFs kristendomsudvalg

Trosbekendelsen – intro
Trosbekendelsen, som vi kender
den, står slet ikke i Bibelen; den
er derimod skrevet omkring 400
år efter, at Jesus blev født. Hvorfor
skrev man da en trosbekendelse?
Det gjorde man, fordi man havde
behov for at præcisere, hvad det
var, man egentligt troede på. Og
det var man faktisk slet ikke enige
om! Ligesom vi i dag kan diskutere,
hvordan man skal forstå kristendommen, sådan diskuterede man
også dengang. Man ville vide, hvad
det betød, når man talte om Gud,
Jesus og Helligånden.
I trosbekendelsen kan det lyde, som
om vi tror på tre forskellige guder.
Men det gør vi ikke! I kristendommen tror vi på den tre-enige Gud
– vi tror på en Gud, der er en trei-ener. I første omgang lyder det
måske en smule for filosofisk, men
det er slet ikke så indviklet. Når vi
taler om Gud Fader, Jesus Kristus
og Helligånden, så er det et udtryk
for, at den ene og samme Gud viser
sig på tre forskellige måder.

Det er lidt ligesom, når vi møder
et menneske. En ung mand kan
for eksempel på samme tid være
både søn, bror, ven, far og kæreste.
Men vi ville aldrig drømme om at
sige, at han så var fem forskellige
mennesker.
Og hvad betyder det så at tro?
Det nye Testamente giver faktisk
selv svaret, for i begyndelsen af
Hebræerbrevet står der, at ”tro
er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke
ses”. I trosbekendelsen siger vi
altså, at vi håber på og har fast tillid til Gud Fader, Jesus Kristus og
Helligånden. Denne tillid giver vi
udtryk for til enhver gudstjeneste
– Men håbet og tilliden til Gud er
også rammen om enhver kristens
liv – for trosbekendelsen siges ved
hver eneste dåb og ved hver eneste
begravelse. Håbet og tilliden er det
første og det sidste, vi bekender i
kirken.

Materialeliste til hele lejren
Materialer, der skal bruges til aktiviteter:
Print af trosbekendelsen til børnene
Karton (1. dag) (2. dag)
Vat (1. dag)
Ting til kimsleg (2. dag)
Gips (3. dag)
Klips eller hæftemaskine (3. dag)
Ståltråd eller smykkesølv (5. dag)
Perler (5. dag)
Toiletpapir (6. dag)
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Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans
gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den
Almægtige, himlens og jordens
skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans
enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfæstet, død
og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra
de døde, opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den
Almægtiges, højre hånd, hvorfra
han skal komme at dømme
levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den
hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes
forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv.

1. dag ...
”Vi tror på Gud Fader, den Almægtige…”

Salme
March og Lejr nr. 79
Solen begynder at gløde

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen

Optakt
Ordene i dag er begyndelsen på
det, man kalder den 1. trosartikel.
Det er afsnittet i trosbekendelsen,
der handler om Gud som far.
Betegnelsen “far” kan give forskellige associationer – og man
kan både komme til at tænke på
strenghed, beskyttelse, omsorg,
opdragelse, kærlighed osv. Det er
forskelligt, hvilke associationer vi
får – og de hænger ofte sammen
med de billeder og erfaringer, vi har
fra vores egen jordiske far.
Jesus ved godt at mennesker – og
derfor også fædre – ikke altid er
perfekte. Men i Matthæusevangeliet
(kapitel 7 vers 7-11) siger han, at
selvom mennesker er onde, så
giver de alligevel deres børn gode
gaver. Der er ingen mennesker,
som giver deres barn en sten, når
det beder om et brød – og der er

heller ikke nogen, som giver deres
barn en slange, hvis det beder om
en fisk.
Man kan altså sige, at billedet af
Gud som en far er et lidt skrøbeligt
billede, fordi vi kan få så forskellige
associationer. Alligevel er det også
det bedst mulige billede, vi har – Og
det er umuligt for os at tale om
det himmelske, hvis vi ikke bruger
billeder fra den verden, vi kender.
Vi er nødt til at finde noget i vores
verden, der ligner det himmelske.
Det er det samme, Jesus gør, når
han fortæller lignelser om Gud og
Guds rige…

Lignelsen om det vildfarne
får
Hvis en mand har hundrede får og
et af dem bliver væk, hvad tror I så
han vil gøre? Vil han ikke forlade de
nioghalvfems i bjergene og gå ud for
at lede efter det der er forsvundet?
Hvis det lykkes ham at finde det, så
kan jeg godt sige jer at han vil glæde
sig mere over det ene får end over
de nioghalvfems der ikke var blevet
væk. På samme måde ønsker jeres
far i himlen ikke at miste et eneste af
sine børn. (Matt 18, 12-14)
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Aftenandagt
Fadervor
Gud ved, hvad vi trænger til, allerede inden vi beder. Det gør han,
fordi han er en omsorgsfuld far,
der kender sine børn. Og derfor
har han også selv lært os en bøn,
som omfatter alt det, mennesker
behøver for at leve. Det er bønnen
Fader Vor:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på
jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi
forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og
æren i evighed!
Amen.
Men vi kan også frit tale og bede til
Gud med vores egne ord. Ligesom
når børn - i tillid og tryghed - beder
deres egen jordiske far, om det de
ønsker og gerne vil have.

Spørgsmål
– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere
• Hvad er en hyrde?
Og hvorfor sammenlignes Gud
med en hyrde?

• Hvad betyder det, at Gud er
almægtig?
• Kan man bede til Gud om alt?
Har du prøvet at bede med dine
egne ord?
• Kan man altid få, hvad man
beder om? Eller er Gud en far,
der bestemmer?

Salme
March og Lejr nr. 61
Vor Far

Bøn
Kære Gud.
Tak, for en ny dag her på lejren.
Tak, fordi vi alle er værdifulde i dine
øjne – hver og én af os.
Og tak, fordi du har omsorg for os
alle sammen.
Hjælp os til at vise omsorg for
hinanden – så lejren
bliver et godt sted at være.
Fadervor…

Aktivitet
Fåre-ræs
Hver gruppe har en karton-skabelon af et får. Rundt i området er der
gemt små totter af vat. Grupperne
skal lede, finde og samle vat-totter,
som de bagefter klistrer på deres
skabelon.

• Hvad betyder det, at Gud er
vores far?
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Asger og munken
For flere hundrede år siden blev
der født en dreng, som man kaldte
Asger. Han havde hverken mor
eller far, så han voksede op hos
sin bedstemor i et lillebitte, kummerligt hus på heden, langt fra
mennesker.
Bedstemoren døde, da Asger var
10 år, og da vidste han ikke andet
end at forlade huset og gå ud i
verden og søge lykken. Men der
var ikke rigtig nogen lykke i verden
for en dreng, der var fattig og helt
alene. Det fandt Asger hurtigt ud
af. Og slet ikke for en dreng, som
ingen søgte efter eller havde brug
for. Engang imellem fik Asger et
krus varmt øl og en humpel brød
et sted. Men ingen bad ham om
at blive, eller tog sig af ham. Dog
skal jeg love jer for, at Asger også
så sølle ud; han var mager, snavset
og lugtede, og han havde lus og
lopper. Når folk så ham, så havde
de ikke lyst til at være gode ved
ham, selv om det var dét, Asger
trængte allermest til. Sommetider
blev Asger nødt til at sjæle for at
få mad. En gang han blev opdaget,
fik han tæsk af bonden, som han
havde stjålet fra, så hans ryg havde
blå mærker i mange dage. Han sov,
hvor han bedst kunne og ofte græd
han sig selv i søvn af sult og kulde
og ensomhed, og han tænke, at det
da var sølle, så lidt lykke der var til
ham i hans unge liv. Der kunne gå
dage, hvor Asger ikke talte med et
menneske, og sommetider blev han
nødt til at sige: ”Vær hilset Asger,
og Guds fred” til sig selv, for det

var der ingen andre, der sagde til
ham.
Da Asgers bedstemor levede,
havde hun lært ham at bede fadervor og slå korsets tegn, og hun
havde fortalt om Vorherre, der altid
tager sig af de små og ensomme og
forladte og som særligt bekymrer
sig for dem, som alle andre foragter
eller var ligeglad med. Det trøstede
sommetider, når Asger trykkede
sig ind til en ko i en stald, hvor han
havde sneget sig ind for at søge ly
for natten. Så kunne han mærke,
at hans øjne blev våde af al den
ensomhed og at hans mave snørede
sig sammen og blev en øm knude.
”Vorherre ser især de ensomme og
forladte og han vil ikke, at nogen
skal gå tabt i ensomhed!” Sådan
sagde han for at trøste sig selv, og
sommetider troede han, at han
mærkede en hånd på sin kind lige
når han var ved at falde i søvn, og
en stemme, der sagte hviskede
”Sov kun mit barn, jeg er her.”
Nu var det blevet efterår, de
fleste dage var rå og blæsende.
Asger fulgte bare vejen mod syd,
for mod nord, hvor kulden var,
ville han ikke gå. En af de eneste
solskinsdage, der var det efterår,
gik Asger nogenlunde tilpas hen ad
den ujævne vej. Men bedst som han
gik, opdagede han en mand, der
lå under et træ lidt fra vejen. Da
Asger kom lidt tættere på, kunne
han se, at det var en munk, og at
han sov. Det vigtige var imidlertid,
at denne munk havde en madpose
liggende ved siden af sig. Tyk og
svulmende var den og lige til at

stikke sin magre hånd ned i, for at
finde noget at putte i den sultne
mave. Asger listede forsigtigt hen
mod den sovende mand. Lydløst
nærmede han sig madposen, og
uden en lyd stak han hånden ned i
den. Men lige da han ville tage den
op igen, mærkede han et greb om
håndleddet. Asger så op, og vidste,
hvad han ville få at se, for det han
havde set de andre gange, hvor
han var blevet grebet i tyveri: et
par vrede, hånlige, hadefulde øjne.
Men da Asger så op, da mødte han
nogle venlige øjne, ja det så næsten
ud som om manden smilede! ”Er
du sulten?” Spurgte han venligt.
Asger nikkede uden at sige noget,
hans stemme var ligesom helt tør.
”Tag bare så meget, du kan spise”.
Og så ville munken høre, hvorfor
sådan en dreng gik her på vejen
helt alene, og om han ikke havde
far og mor eller nogen, der kendte
ham, og hvad han hed. ”Jeg hedder Asger.” Sagde han og munken
gentog hans navn ”Asger.” Men
da måtte Asger græde, for ingen,
foruden ham selv, havde sagt hans
navn siden bedstemoren døde. Og
så fortalte Asger sin historie, mens
han sad og kikkede ned i jorden
og hev græstotter op af jorden.
Han fortalte det hele. Både det jeg
har fortalt jer og meget mere. Og
munken lyttede alvorligt og afbrød
ikke en eneste gang.
”Har du slet ingen?” Spurgte
munken, da Asger var færdig med
at fortælle ”Nej.” Sagde Asger.
”Jeg har ikke nogen, kun Vorherre,
men jeg synes ikke, han har taget
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sig så meget af mig. Min bedstemor
sagde altid, at Vorherre især tager
sig af de fortabte og ensomme og
forladte, fordi det er dem, der har
mest brug for det. Hun fortalte mig
engang én af Vorherres historier.
Den om at han går ud og leder efter
det får, der er blevet allermest væk,
og leder og leder til han finder det,
fordi han holder så meget af det.
Og sådan et får må jeg da være!”
Fortsatte Asger, ”for ingen har været så forladt og bange og fortabt
og ensom og sulten som jeg.”
Asger begyndte at græde igen,
og munken lagde forsigtigt sin hånd
på hans. ”Nej, det har du vist ret
i Asger. Ingen har været så forladt
og bange og fortabt og ensom og
sulten som du. Men kan det hænde
at det er mig som Vorherre har
sendt, for at finde det får, der er
blevet allermest væk? ” ”Det var da
ikke dig, der fandt mig, men mig,
der fandt dig!” Sagde Asger og kom
til at smile, selv om hans næse løb
og hans øjne var røde og fyldt med
tårer. Munken slog en høj, mild
latter op, og Asger måtte le med.
Han lo som han ikke havde leet i
lange, lange tider, han lo så han fik
ondt i maven og havde svært ved at
få vejret.
Da de havde grinet færdigt, tog
munken Asger med hjem til sit kloster, og det var for resten klostret
i Øm, og der boede han og lærte
at læse og skrive og en hel masse
andet. Og først, da han var så stor,
at han kunne klare sig selv, forlod
han klosteret. Senere blev han i
øvrigt skriver hos selve kongen,
men det er en hel anden historie.

Denne historie slutter om aftenen,
den dag Asger fandt munken under
træet. For da Asger var kommet til
klosteret og havde fået mere mad
og rent tøj og et bad, var han med
til aftenmesse i munkenes kirke.
Den var stor og smuk og ren, bygget i røde sten og uden billeder på
væggen. Men bag alteret var der en
altertavle af en skønhed, som Asger
aldrig havde set mage til. Farverne
var stærke og den var fuld af billeder. Det største billede forestillede
Jesus på korset, men der var også
mange andre billeder, både små og
lidt større. Ude i siden, helt ude til
højre var der et lille billede, som
Asger ikke kunne få øjnene fra. Det
var et billede af en mand med et
får på skulderen, det får, der var
blevet allermest væk, men som
alligevel blev fundet. ”Det er nok
mig, det får,” tænkte Asger, ”for
ingen har været så forladt og bange
og fortabt og ensom og sulten som
jeg.” Og så lukkede han øjnene og
munkenes sang smøg sig blødt og
varmt om ham. Asger faldt i søvn,
midt i messen og drømte, at han
var et lille får, som Vorherre bar
hjem på sine skuldre.

Lignelsen om det vildfarne
får
Så fortalte Jesus dem en lignelse:
”Hvis en af jer har hundrede får og
et af dem bliver væk, vil han så ikke
efterlade de nioghalvfems får i ørkenen og gå ud for at lede efter det han
mangler, lige til han finder det?(…)
Sådan er det også i himlen. Der er
der større glæde over én synder der
omvender sig, end over nioghalvfems
der lever sådan som Gud vil have det,
og derfor ikke har brug for at omvende
sig. (Lukas kap. 15 vers 3- 7)

Salme
March og Lejr nr. 16
Nu går solen sin vej

Bøn
Kære Gud.
Tak, for en god dag her på lejren.
Tak, fordi du skabte mine venner
og mig.
Og tak, fordi du holder øje med os
og passer på os.
Hjælp os til at passe på hinanden,
så lejren
bliver et godt sted at være.
Fadervor…
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Tipskupon

”Vi tror på Gud Fader, den
Almæg-tige ...”.
1. Hvad betyder det at bede
bønner?
a) Man taler med Gud
b) Man laver kaffe
c) Man spiser grøntsager
2. Hvem skal de 100 får i
lignelsen ligne?
a) En skoleklasse
b) Nogle FDFere på sommerlejr
c) Alle mennesker
3. Hvad betyder det at fare
vild?
a) At løbe skrigende rundt
b) At gå den forkerte vej
c) At se på vilde dyr i
Zoologisk Have
4. Hvad betyder det at være
almægtig?
a) At man er meget tung
b) At man kan alt
c) At man har en masse
penge
5. Hvad er en hyrde?
a) En, der passer på fårene
b) En, der sælger vat
c) En skorstensfejer

2. dag ...
”Himlens og jordens skaber...”

Salme
March og Lejr nr. 52
Når morgensolen lyser her

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen

Optakt
På skabelsens sjette dag blev
mennesket skabt. Gud ønskede,
at mennesker skulle skabes i hans
billede, så vi ligner ham – Vi skal
ikke være som ham – for det er
Gud, der er Gud, men vi skal ligne
ham.
Og hvad vil det så sige at ligne Gud?
Der er jo ikke nogen, som nogensinde har set Gud. Og Bibelens
fortællinger om Gud fortæller
både om udslettelse af mennesker
(Noahs ark), om omsorg for mennesker (Moses i sivkurven), om
mennesker, der rammes af sygdom
og lidelse (Job) og om tilgivelse (den
fortabte søn). Så hvordan er Gud

egentlig? De forskellige fortællinger
giver forskellige billeder af ham.
Det tydeligste billede af Gud, som vi
bliver præsenteret for – det er hans
søn, Jesus. Det er også det seneste
billede af Gud – og på den måde
kan man sige, at det overtrumfer
de tidligere billeder. Sønnen er sin
fars udtrykte billede – og ved at
iagttage Jesus og høre om det han
gjorde, får vi det klareste billede af
Gud.

Skabelsen af mennesket
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker
i vort billede, så de ligner os! De skal
herske over havets fisk, himlens
fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle
krybdyr, der kryber på jorden.« Gud
skabte mennesket i sit billede; i Guds
billede skabte han det, som mand og
kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv
frugtbare og talrige, opfyld jorden, og
underlæg jer den; hersk over havets
fisk, himlens fugle og alle dyr, der
rører sig på jorden!« (1. Mosebog
kap. 1 vers 26-29)
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Menneskets ansvar
Gud skabte himlen og jorden med
sine ord – og han skabte mennesker, så de ligner ham. Vi kan tale,
tænke og handle, ligesom Gud kan.
Og faktisk kan vi også skabe med
vores ord.
Tænk bare på, hvordan gode og
onde ord virker vidt forskelligt.
Hvis vi fortæller nogen, at vi holder
af dem og gerne vil være deres ven,
så skaber vores ord glæde. Mens
hvis vi mobber nogen eller bagtaler,
så gør vi andre kede af det.
Der følger et stort ansvar med,
når mennesker kan tale, tænke og
handle, ligesom Gud kan. Teologen
K. E. Løgstrup udtrykte det sådan:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han
holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed,
man får til at visne, eller som man
vækker, en lede man uddyber eller
hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen
står til den enkelte, om den andens
liv lykkes eller ej”

Spørgsmål

Aktivitet

– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere

Kimsleg – i mindre grupper.
Tingene, der skal huskes, kan være
ting, som minder om skabelsens
første seks dage: et stearinlys, en
vandballon med vand i, en blomst
eller et æble, en flettet stjerne, en
fjer og et legetøjsdyr.

• Hvordan forestiller du dig, at
Gud ser ud?
• Hvad betyder det, at mennesker
ligner Gud? Er der noget særligt,
som mennesker så skal gøre?
• Gud sagde, at mennesker skal
herske over havets fisk, himlens
fugle og dyrene. Hvordan skal
man gøre det?
• Da Gud havde skabt menneskene, velsignede han dem.
Hvad tror I, det betyder?
• Hvordan kan man skabe en god
dag for andre?

Salme
March og Lejr nr. 88
Himmelbuens Herre

Bøn
Kære Gud.
Tak, fordi du har skabt verden
med dens lys, varme, dyr og mennesker.
Tak, fordi du velsigner os og mærker os med din godhed. Hjælp
os, så vi kan bringe lidt af denne
godhed videre til hinanden.
Fadervor…
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Aftenandagt
En sang i mørket

Da Gud skabte verden og
Da jeg var tumling og skulle hjem lyset
fra FDF møde, skulle jeg gå et
langt stykke gennem en skov. Det
var fint nok at gå gennem skoven,
når det var lyst, men det var ikke
så rart, når man skulle hjem og det
var blevet mørkt, for der var ingen
gadelygter. Der var særligt ét sted,
jeg syntes var særligt farligt. Det var
et sted, hvor træerne stod helt tæt
sammen på hver side af den lille vej,
så man ikke kunne se noget som
helst, for vejen var helt dækket af
skyggerne fra træerne. Var der ikke
en eller anden, der lurede på mig?
En, som stod bag et af træerne,
og som ville springe på mig? Ja, jeg
vidste godt med fornuften, at der
ikke var nogen, men sæt nu, at der
lige præcis i aften var en sindssyg
øksemorder løs?
Rart var det bestemt ikke. Men
jeg overlevede alligevel, fordi jeg
kunne noget, som hjalp mig forbi
det uhyggelige sted. Til FDF havde
jeg nemlig lært en sang om det med
mørket.
”Du, som har tændt millioner af
stjerner,” sang jeg inden i mig selv,
og så sang jeg den lidt højt, når jeg
kom forbi det uhyggelige sted.
Nu går jeg til FDF et andet sted,
hvor jeg ikke skal gennem en mørk
skov. Men der har været andre
mørke steder i mit liv, jeg har skullet forbi. Og det hjælper stadig at
synge en salme, når det er mørkt
inden i mig eller udenfor. Så er det
som om der er et lille lys, der følger
med.

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og
der blev lys. Gud så, at lyset var godt,
og Gud skilte lyset fra mørket. Gud
kaldte lyset dag, og mørket kaldte
han nat. Så blev det aften, og det blev
morgen, første dag (1 mos 1, 3-5).

Salme
March og Lejr nr. 44
Du som har tændt millioner af
stjerner

Bøn
Kære Gud.
Tak, for en god dag her på lejren.
Tak, fordi du skabte mine venner
og mig
Og tak, fordi du tænder lys og
holder øje med mig.
Hjælp os til at tænde lys for hinanden og holder øje med hinanden, så
lejren bliver et godt sted at være.
Fadervor…

Tipskupon
”…himlens og jordens skaber”.
1. Hvad betyder det, at ”jorden
skal grønnes”?
a) Den skal males grøn
b) Der skal vokse planter
frem
c) Den skal rådne
2. Hvad betyder velsignelse?
a) At mærke noget med
godhed
b) Et wellness center
c) En gammeldags si
3. Gud skabte de ”to store lys”
– hvad var det?
a) To projektører til et
fodboldstadion
b) To store stearinlys til
alteret i kirken
c) Solen og månen
4. Gud sagde til mennesket:
”Bliv frugtbare” – hvad
betyder det?
a) De skulle åbne en frugtbutik
b) De skulle få en masse børn
c) De skulle kun spise frugt
5. Hvad kaldte Gud det tørre
land?
a) Jord
b) Ørken
c) Støv
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3. dag ...
”Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels…”

Salme
March og Lejr nr. 91
Alle mine kilder

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen

Optakt
Ordene i dag er begyndelsen på
det, man kalder den 2. trosartikel.
Det er afsnittet i trosbekendelsen,
som handler om Jesus. Det er en
slags boullionterning, der sammenpresset og koncentreret fortæller
om Jesu liv fra undfangelse til himmelfart.
Det er en fortælling om, at Jesus
har levet et helt menneskeliv her
på jorden. Han ønskede i dén grad
at være sammen med mennesker,
så han valgte at tage del i vores
liv her på jorden – på godt og på
ondt. Ligesom andre mennesker
oplevede Jesus sorg og modgang.
Han oplevede modvilje og sam-

mensværgelse blandt folk, han
blev svigtet og forladt af sine egne
i Getsemane Have, han blev pint
på korset – og han døde. Og det
betyder, at mennesker aldrig mere
– i nogen som helst situation - skal
føle sig forladte eller alene; for nu
kan vi ikke længere komme et sted,
hvor Gud ikke har været først.
Men ordene i trosbekendelsen
handler ikke kun om, at Jesus er
med os, når livet er svært. De
handler også om, at lidelsen, sorgen
og døden ikke skal få det sidste ord.
Det fik de ikke i Jesu eget liv, for
han opstod til livet igen – og det
skal de heller ikke få i menneskers
liv.

Jesus i Getsemane – bange og
forladt
De kom til et sted der hedder
Getsemane. ” Sæt jer her mens jeg
beder til Gud,” sagde Jesus til disciplene og tog Peter, Jakob og Johannes
med.
Han blev mere og mere fortvivlet og
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var ude af sig selv af angst. ”Jeg er døden nær af sorg,” sagde han til dem.
”Bliv her og hold jer vågne.” Han
gik lidt væk derfra og sank samme
på jorden, og han bad om at blive
fri for det der ventede ham, hvis det
var muligt. ”Far, du kan alt. Lad mig
slippe for det der skal ske,” bad han.
”Men det er dig der bestemmer, ikke
mig.” Jesus gik tilbage og så at de tre
disciple var faldet i søvn. ”Sover du,
Peter?” spurgte Jesus. ”Kunne du ikke
engang holde dig vågen en time? Lad
være med at falde i søvn igen, og bed
til Gud om at du ikke bliver sat på
prøve. Viljen er god nok, men kroppen
svag.” Jesus gik hen og bad om det
samme som før. Da han kom tilbage
til disciplene, sov de igen. De var så
trætte at de ikke kunne holde øjnene
åbne, og de vidste ikke hvad de skulle
sige til ham. ”Ligger I stadigvæk og
sover?” spurgte Jesus da han for
tredje gang kom tilbage. ”Nu er der
ingen vej udenom, tiden er kommet.
Nu bliver jeg, Menneskesønnen,
overladt til mine modstandere. Rejs
jer op, og lad os gå. Forræderen er

allerede på vej.”
(Markus kap. 14 vers 32-42)

Fodspor i sandet
Der var engang en mand, som følte
sig fuldstændig alene og forladt
både af Gud og mennesker. Han
drømte en nat, at han gik langs
stranden sammen med Gud. På den
mørke himmel glimtede det, og han
fik lov til at se scener fra sit liv. For
hver scene lagde han mærke til, at
der var fodspor i sandet - fodspor
fra ham og fodspor fra Gud.
Da den sidste scene fra hans liv
viste sig for ham, kiggede han
tilbage over sit livs fodspor. Han
lagde mærke til, at mange gange
på hans livsvej var der kun ét sæt
fodspor. Han så også, at det skete
i de værste og mest sørgelige tider
i hans liv.
Dette bekymrede ham virkelig,
og han sagde: ”Herre, du sagde
engang, at du ville være med mig
alle dage indtil verdens ende. Men
jeg har lagt mærke til, at når jeg
havde flest problemer i mit liv, så
var der kun ét sæt fodspor. Jeg
forstår ikke, hvorfor du forlod mig,
da jeg behøvede dig mest?”
Men Gud svarede: ”Min søn. Mit
kære barn. Jeg elsker dig, og jeg
ville aldrig forlade dig. I de perioder,
hvor du har været bange eller ked
af det, der ser du kun ét sæt fodspor. Men det er ikke mine fodspor,
der mangler, det er dine, for jeg bar
dig.”…

Spørgsmål

Aktivitet

– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere

Lav et gipsaftryk af dit fodspor

• Hvornår har I været rigtigt
bange? Hvad skete der?
• Hvis man er bange, hvordan kan
man så blive tryg og glad igen?
• Jesus bad til Gud, da han var
bange. Har I prøvet det? Hjalp
det?
• Har I selv prøvet at trøste
nogen, der var bange?
• Har I prøvet at være ensomme?
Hvordan kan man hjælpe dem,
der føler sig forladt?

Salme
March og Lejr nr. 25
Menneske din egen magt

Bøn
Kære Gud.
Tak for nattens søvn og hvile, og tak
for den nye dag.
Tak, fordi du passer på os - også når
vi er bange.
Vil du hjælpe os, så ingen her på
lejren skal føle sig alene – og så
alle føler sig som en del af fællesskabet.
Fadervor…
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Lav et fodaftryk i noget sand.
Tag en strimmel karton, der er 5
cm høj. Den skal være så lang, at
hele fodaftrykket kan være der,
når du samler den til en ring. Form
strimlen til en ring og sæt den sammen med en hæftemaskine.
Sæt ringen ned over fodsporet.
Bland gipspulver og vand.
Hæld det flydende gips forsigtigt
ned i støbeformen. Lad gipsen
stivne og tag derefter fodaftrykket
forsigtigt op.
Gipsaftrykket kan evt. males.
Genfortæl evt. fortællingen Fodspor
i sandet

Ambulance-tag-fat
Når man har det skidt, i de sørgelige og værste tider, når man føler
sig ramt, så er der nogen, både
Gud og mennesker, der bærer én.
Andre har også brug for at vi bærer
dem og hjælper dem.
Afgræns et mindre område som nu
fungerer som hospital.
En deltager (eller flere) er virus
(dvs. er den der fanger). Når man
er blevet syg (fanget) lægger man
sig ned på ryggen. De raske kan nu
løbe hen og holde i den ”syges” ben
eller arme, dermed har de helle og
kan ikke smittes. Fire raske bærer
så den syge hen på hospitalet, hvor
han/hun straks bliver kureret.
Legen slutter når alle er syge.
Hvis lejren har et tema kunne man
bruge temaet, så det er cowboyerne, der fanges af de onde.

Aftenandagt
Den Lykkelige Prins

Der var engang en konge. Kongen
havde én eneste søn, og sønnen
blev kaldt Den Lykkelige Prins, fordi
han altid var så munter, og strålede
af glæde. Men en dag blev prinsen
alvorligt syg og døde.
I sin sorg ville kongen gøre noget,
for at mindet om prinsen skulle
leve, og han rejste derfor en stor,
flot statue af sønnen på en høj søjle
midt på byens på torv. Statuen var
iklædt en smuk kappe af det fineste
guld, og øjnene var af de smukkeste
diamanter. Det var den smukkeste
statue, man nogensinde havde set.
Her stod statuen til glæde for de
fattige arbejdere, når de efter dagens arbejde i marken, kom hjem.
Dagene gik, og årene gik, og folk
vandrede stadig forbi den og huskede Den Lykkelige Prins.
En dag kom en svale flyvende.
Den var på vej på træk til sydens
sol og varme sammen med alle de
andre svaler. Svalen var kommet
bagud og halsede efter de andre,
men det var blevet mørkt, så den
måtte slå sig ned for natten og sove.
Den slog sig ned på skulderen af
den smukke statue, for her kunne
den sidde i læ bag hovedet på Den
Lykkelige Prins. Her faldt den i
søvn.

Men med ét vågnede svalen.
Hvad var det? Den fik jo et varmt
dryp af noget i hovedet? Svalen
kiggede op. Det var underligt, for
der var ingen skyer og ingen regn i
sigte. Igen blev den ramt af et varmt
dryp, og endnu et. Svalen kiggede
på statuens hoved og kunne se, at
dryppene var tårer, der løb ned af
prinsens kind.
”Hvorfor græder du?” pippede
svalen. Prinsen svarede stille:
”Engang levede jeg i uforstyrret
lykke bag slottets tykke mure. Her
var livet så godt og uden smerte,
men nu hvor jeg står midt på torvet, ser jeg så meget smerte hos
alle menneskene, der går forbi. Kan
du se det vindue derhenne? Bag
det sidder en mor med sit barn,
men hun har ingen mad at give
det.” Prinsen kiggede trist over
mod vinduet, for derefter at se på
svalen: ”Hak mit diamantøje ud, og
flyv over og læg det i vindueskarmen hos moderen!” ”Det kan jeg
da ikke!” Svarede svalen. ”Det ville
være synd hvis du mistede et øje,
og for resten har jeg ikke tid. Jeg
er en trækfugl, og jeg skal indhente
alle de andre fugle inden det bliver
for koldt, og jeg dør af kulde!”
Men svalen så på prinsen og blev
rørt. Den hakkede øjet af diamant
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ud, og fløj over og gav det til moderen. Moderen og barnet strålede af
lykke, de var blevet reddet!
Nu var det blevet sent, og svalen
måtte overnatte endnu en nat på
prinsens skulder. Næste morgen
gjorde svalen sig klar til at flyve
igen, men lige i det den satte af, og
skulle til at flyve, sagde prinsen.
”Kan du ser den far dernede? Kan
du se tårerne i hans øjne? Han har
ikke råd til medicin til sit døende
barn. Hak guld af min kappe, og flyv
ned og læg det i deres vindue.”
Men svalen svarede: ”Jeg har ikke
tid. Jeg er en trækfugl og jeg skal
indhente alle de andre fugle inden
det bliver for koldt, for så dør jeg af
kulde!” Men svalen blev igen rørt da
den så på prinsen, og den hakkede
guld af prinsens kappe, og fløj ned til
manden med det. Og endnu engang
reddede de barnet og faderen. Men
det var blevet sent, og svalen måtte
overnatte endnu en nat på prinsens
skulder.
Sådan gik den ene dag efter den
anden, og hver dag blev svalen
mindet om et andet menneskes
nød. Den hakkede diamanter og
guld af Den Lykkelige Prins, og
fløj rundt med det til alle dem, der
var i nød. Til sidst var prinsen helt
afpillet, og ikke længere en flot

statue klædt i guld og diamanter.
Vinteren kom. Det blev koldt,
sneen faldt og svalen, som stadig
sad på prinsens skulder, døde og
faldt til jorden, kold og forfrossen.
Prinsen fældede en lille tåre, der
ramte fuglen til afsked. Så kom
foråret og smeltede sneen og alle
folk kunne igen komme ud.
En dag kom borgmesteren og
byrådet forbi statuen. De så hvor
grim den var blevet. Diamanterne
og guldet var væk, så de væltede
den og smed den ud på lossepladsen til alt det andet affald. Kongen
kunne ikke gøre noget. Da de slog
statuen i stykker, fandt de en blyklump indeni på størrelse med en
hånd. De forsøgte at støbe den om,
men det lykkedes ikke, og derfor
røg den også ud.
Oppe i himlen kaldte Gud en dag
på en af sine engle og bad den om
at flyve ned på jorden og for at
finde de to mest værdifulde ting
den kunne.
Englen fløj ned, og kom kort efter
tilbage med to ting: en død svale og
en lille blyklump på størrelse med
en hånd.
Gud sagde til englen: Du så ret.

Om at elske hinanden
Kære venner, lad os elske hinanden,
for kærligheden kommer fra Gud.
Enhver der elsker, har Gud til far og
ved hvem han er. Enhver der ikke
elsker, kender ikke Gud, for Gud er
kærlighed. Guds kærlighed blev synlig
da han sendte sin eneste søn ind i
verden for at vi kunne få nyt liv gennem ham. Kærligheden består ikke
i at vi har elsket Gud, men i at han
har elsket os. Han sendte sin søn og
lod ham dø for at vi kan få tilgivet
vores synder. Kære venner, når Gud
elskede os så højt, så har vi også pligt
til at elske hinanden. Der er aldrig
nogen der har set Gud, men hvis vi
elsker hinanden, så er Gud i os og
hans kærlighed har nået sit mål. (1.
Johannesbrev kap. 4 vers 7-12)

Salme
March og Lejr nr. 34
Her fik vi lov at være

Bøn
Kære Gud.
Tak, for en god dag her på lejren.
Tak, fordi du sendte din søn så vi
ved hvem du er.
Og tak, fordi du aldrig forlader os
og lader os gå alene
Vær med os når vi nu snart skal
sove. Vær med alle dem derhjemme.
Fadervor…
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Tipskupon

” Vi tror på Jesus Kristus, hans
enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på
tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels…”.
1. Hvem blev Jesus pint under?
a) Pontifex Maximus
b) Pontius Pilatus
c) Julius Cæsar
2. Hvilken have var Jesus og
disciplene i?
a) Paradisets Have
b) Botanisk Have
c) Getsemane Have
3. Hvornår er Jesus ”opfaret til
himmels”?
a) Til Kristi Himmelfart
b) Til pinse
c) Til jul
4. Hvad betyder ”enbårne”?
a) Den eneste, der bærer
b) En redningsbåre
c) At være enebarn
5. Hvad hed Jesu mor?
a) Anna
b) Maria
c) Johanne

4. dag ...
”Siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde ...”

Salme
March og Lejr nr. 79
Solen begynder at gløde

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen

Optakt
Hvordan er Guds dom? Ja, hvis man
spørger folk, så får man ofte et svar,
der handler om dommedag og straf.
For de fleste er det helt naturligt
at forbinde dommen med noget
uhyggeligt og skrækindjagende.
Men egentligt er det slet ikke så
indlysende, at dommen skulle være
noget negativt – i kristendommen
er dommen faktisk en del af evangeliet. Dommen er en del af det
glædelige budskab.
Hvorfor tænker vi så negativt om
dommen? Det gør vi, fordi vores
menneskelige erfaringer fortæller
os, at domme er noget skidt. Når
mennesker dømmer hinanden,

så lægger vi nemlig ikke fingrene
imellem – og vi dømmer både
hinanden og os selv alt for hårdt.
Vores domme sætter skel imellem
mennesker, hvor nogen dømmes
inde – mens andre dømmes ude af
fællesskabet.
Vores domme kan også være
fordomme, dvs. domme vi afsiger
før vi har lært hinanden at kende.
Sådanne for-domme er som regel
heller ikke gode. De låser os tværtimod fast i en bestemt opfattelse og
gør det svært for os at lære den
anden rigtigt at kende.

Zakæus
Jesus fortsatte ind i Jeriko. Her boede
der en mand der hed Zakæus. Han
var leder af byens skatteopkrævere
og havde mange penge. Han ville
gerne se Jesus, men det kunne han
ikke komme til fordi han var så lille
og der var fyldt med mennesker.
Derfor løb han i forvejen og klatrede
op i et morbærfigentræ så han
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kunne se Jesus når han kom forbi.
Da Jesus nåede derhen, så han op
på Zakæus og sagde: ”Skynd dig at
komme ned, for jeg skal besøge dig
i dag”. Zakæus skyndte sig ned og
tog glad imod Jesus. Alle folk så det
og blev forargede: ”Han kan da ikke
besøge en synder som ham,” sagde
de til hinanden. Men Zakæus stillede
sig op og sagde til Jesus: ”Nu skal
du høre: Jeg vil give halvdelen af alt
hvad jeg ejer, til de fattige. Og hvis jeg
har presset penge af folk, betaler jeg
dem tilbage. De skal få deres penge
fire gange igen.” ”I dag er Zakæus
og hans familie blevet frelst, ” sagde
Jesus. ”Husk at han også stammer fra
Abraham. Og jeg, Menneskesønnen,
er kommet for at finde og redde dem
der er blevet væk.”(Lukas kap. 19
vers 1-10)
Der er forskel på Guds og menneskers dom …
Zakæus er en lille mand, men en
stor snyder. Han er tolder, og han
har raget flere penge til sig, end han
har ret til. Derfor er folk blevet sure

på ham; og de vil ikke lade den lille
mand komme til, så han også kan
se Jesus. De vender deres rygge til
ham og forhindrer ham i at få plads
- de dømmer ham ude af deres
fællesskab. Han er ikke en mand,
man inviterer eller går på besøg hos
– for han er en synder!
Menneskene i Jeriko dømmer
Zakæus hårdt. Men Jesus ser
anderledes på sagen – og han
dømmer ham ikke ude på samme
måde. Jesus ved godt, at Zakæus er
en snyder, som har gjort meget forkert; men alligevel vil han godt være
sammen med ham. For der er altid
noget mere at sige om et menneske; derfor er det også forkert, når
vi låser mennesker fast med vores
domme og fordomme. – Hverken
Zakæus eller vi er kun summen af
vores dårlige handlinger.
Når Guds dom er en del af evangeliet, så er det, fordi Gud ser ind
bag vores fejltrin. Han kan se noget
smukt og godt i hver eneste af os.
Og hans dom over os er langt mildere, end den dom, vi fælder over
os selv og hinanden.

Spørgsmål

Bøn

– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere

Kære Gud.

• Er der plads til alle i vores fællesskaber – eller er der nogen,
som vi altid dømmer ude?
• Har I selv prøvet at være udenfor? Eller har I prøvet at holde
nogle andre ude? Hvad skete
der?

Tak, fordi du ser på os med milde
øjne – og tak, fordi du ikke dømmer os så hårdt, som vi
dømmer os selv og andre.
Hjælp os til at se det gode i hinanden. Og lad os få en god dag på
lejren – hvor der er plads til alle, og
hvor ingen skal føle sig udenfor.
Fadervor…

• Er det nemt at tilgive nogen, der
har gjort noget forkert imod os?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvordan føles det at blive
tilgivet? Hvordan føles det selv
at tilgive?
• Hvad er en fordom? Har I
fordomme om nogen?

Salme
March og Lejr nr. 63
Der hvor Guds ansigt stråler

Zakæus blev glad, da Jesus ville
besøge ham – og faktisk ændrede
besøget ham, så han pludseligt
begyndte at betale det tilbage,
som han skyldte. Men det er også
afgørende for vores liv, om vi bliver
set på med fordømmende eller
kærlige øjne…

17

Aktivitet
Zakæus var en lille mand og for at
kunne se Jesus måtte han klatre så
højt op som muligt.
Zakæus havde ingen venner, så
han måtte klare sig selv, men I
skal nu sammen bygge så høj en
menneskepyramide uden at bruge
hjælpemidler.
I kan evt. dele børnene på i hold
og se hvem, der kan bygge den
højeste.

Aftenandagt
Festen;
en kalabas med palmevin

En høvding, der regerede over
mange landsbyer, besluttede sig for
at holde en stor fest for hele sit folk.
Han sendte bud til alle landsbyerne
for at bekendtgøre begivenheden.
Hans budbringere meddelte folk, at
festen ville finde sted på den og den
dag, og bad hver især medbringe en
kalabas med palmevin.
Festdagen kom. Folk badede og
iførte sig deres bedste tøj. De gik
til høvdingens landsby og mange
hundrede mænd med deres familier
fyldte veje og stier. De samlede sig
foran høvdingens hus, og der blev
trommet og danset. Hver mand gik,
så snart han trådte ind i festsalen,
med sin kalabas hen til en stor
lerkrukke og hældte sit bidrag af
palmevin ned i den.
Nu var der en mand, som meget
gerne ville deltage i festen, men han
havde ingen vin at tage med. Hans
kone sagde ”Hvorfor køber du ikke
noget palmevin hos vinbonden, som
har masser af vin?”
Men manden svarede: ”Hvad?
Skulle jeg bruge penge for at kunne
deltage i en fest, som er gratis? Nej,
der må være en anden udvej!”
Og lidt efter sagde han til konen:
”Hundreder og atter hundreder
af mennesker vil hælde deres vin
i høvdingens krukke. Kan én kala-

bas vand ødelægge så meget vin?
Hvem vil kunne mærke forskel?”
Og så fyldte han sin kalabas med
vand og gik med de andre til høvdingens landsby. Ved ankomsten
så han de andre hælde deres vin i
en stor krukke og han gik hen og
hældte vandet i. Derefter hilste
han på høvdingen. Så gik han hen
hvor mændene sad, og satte sig og
ventede på, at vinen skulle blive
serveret.
Da alle gæsterne var ankommet,
gav høvdingen sine tjenere ordre til
at fylde alles kopper. Kopperne blev
fyldt, og alle ventede på signalet til
at drikke. Manden, som kun havde
medbragt vand, var utålmodig, for
der er ikke noget så forfriskende
som palmevin!
Høvdingen gav tegn og alle
gæsterne førte deres kopper til
munden. De smagte. De smagte
en gang til. Og hvad de smagte var
ikke palmevin, men vand! For hver
enkelt af dem havde tænkt: ”En
kalabas vand kan da ikke ødelægge
en stor krukke god palmevin!” Og
hver enkelt af dem havde fyldt sin
kalabas ved vandkilden. Så den
store lerkrukke indeholdt ikke andet end rent vand, og det var vand,
de måtte nøjes med ved høvdingens
fest. Derfor siger folk i Cameroun:
”Hvis der kun bringes vand med til
festen, ja så må der drikkes vand”.
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Det er en både sjov og også
tankevækkende historie. Det
tankevækkende er jo, at smagen
af vandet skuffer så meget selvom
festdeltagerne jo bare drikker det,
de fortjener at drikke. På samme
måde er det med fællesskab alle
steder og også i FDF. Tænk over,
hvad du selv bringer med til fællesskabet. Vil du bringe vand eller
god palmevin? Vil du bringe surhed,
fjendskab og sladder? Eller vil du
bringe kærlighed, opmærksomhed,
godt humør og venskab?

Den store fest
Jesus sagde til ham:” Der var engang
en mand der ville holde en stor fest
og inviterede mange mennesker. På
festdagen sendte han en slave af
sted for at sige til gæsterne at det
hele var parat og de skulle komme
nu. Men den ene efter den anden
fandt på undskyldninger. (…) Slaven
vendte tilbage og fortalte det til sin
herre der blev rasende. Han sagde til
slaven: ” skynd dig ud på gaden og
hent alle de fattige og lamme, halte
og blinde mennesker du kan finde.
(…) Og jeg siger jer: Ingen af dem
der var inviteret i første omgang,
kommer med til min fest. ( Lukas
kap. 14 vers 16 – 24)

Salme
March og Lejr nr. 36
Aftenhimlens strålesymfoni

Bøn
Kære Gud.
Tak, for endnu god dag her på
lejren.
Tak, for de venner jeg har fået og
for fællesskabet
Tak, fordi du ser på os med milde
øjne – og tak, fordi du ikke dømmer os så hårdt, som vi
dømmer os selv og andre.
Hjælp os til at se det gode i hinanden.
Vær med os når vi nu snart skal
sove. Vær med alle dem derhjemme.
Fadervor…

Tipskupon

”…siddende ved Gud Faders, den
Alnægtiges højre hånd, hvorfra han
skal komme at dømme levende og
døde”.
1. Hvordan dømmer Gud?
a) Med en fodboldfløjte
b) Øje for øje og tand for
tand
c) Med kærlige øjne
2. Hvor kravlede Zakæus op
for bedre at kunne se Jesus?
a) I en lygtepæl
b) I et morbærfigentræ
c) På en container
3. Hvordan tjente Zakæus sine
penge?
a) Som fængselsbetjent
b) Som tolder
c) Som kranfører
4. Zakæus var lille af vækst
– hvad betyder det?
a) Han var ikke så høj
b) Han var en slags plante
c) Han boede i et drivhus
5. Hvad betyder fællesskab?
a) Et tøjskab, som man deler
med alle
b) En gruppe, man hører til
c) En fæl skabning
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5. dag ...
”Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges
samfund...”

Salme

Optakt

Hvis man skulle sætte knappenåle
for alle de kristne der er i verden,
så blev man aldrig færdig (I kan evt.
lave et verdenskort og sætte nogle
tuschprikker eller knappenåle for
hver kristen. Bagefter kan I trække
snore mellem nogle af knappenålene for at illustrere Helligånden
– den måde Gud binder alle de
kristne sammen på).

En vigtig del af Jesu forkyndelse
handler om at en kærlig Gud, der
ønsker at knytte Gud og mennesker sammen, men også om at
mennesker skal knyttes sammen.
Overskud og kærlighed skal deles
og det er det Jesus siger i sin befaling til sine disciple den sidste gang
de ser ham:

3. trosartikel handler om kirken
og alle kristne. Og så handler det
om Helligånden - den der binder
alle kristne sammen i et stort
fællesskab. Helligånden er som
en usynlig mor, der holder alle
kristne sammen i en stor familie.
Helligånden er som blæsten – man
kan ikke se den, men den er der
og skaber fællesskab. Men den var
med ved da Gud skabte verden og
blev sendt ud i verden ved første
pinse (se i Den Nye Aftale kap. 2
i Grundlæggelsen). Helligånden
betyder at Gud stadig er til stede
i verden.

Knappenålene viser også hvor
mange, der har hørt fortællingen
om Gud og Jesus, og hver søndag
samles for at synge, døbe, fejre
nadver og bede fadervor. Forestil
dig alle de sprog, man om søndagen
kan høre fadervor på over hele
verden. Sprogene er forskellige,
men alle beder til den samme Gud
og Gud forstår alle sprog.
Som kirke i Danmark og som kristen åbner det vores øjne for at der
er mange kirker og mange kristne,
som samles om det samme som vi
gør.

De elleve disciple tog af sted til et
bjerg i Galilæa hvor Jesus havde sagt
at de skulle mødes. Da de så ham,
faldt de på knæ, men nogle af dem
tvivlede på om det var ham. Jesus
gik hen til dem og sagde: ”Jeg har
fået al magt i himlen og på jorden.
Derfor skal I rejse ud til alle verdens
folk og få dem til at følge mig. I skal
døbe dem så de tilhører Gud, vores
far, Sønnen og Helligånden, og I skal
lære dem at gøre alt det jeg har sagt.
Jeg lover at jeg er med jer så længe
verden er til”

March og Lejr nr. 79
Solen begynder at gløde

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen
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Missionsbefalingen

Kommentar
Jesu disciple gik ud og fortalte om
Gud og Jesus og byggede kirker.
Derfor er der i dag kirker over
hele verden. Jesu bud om at vi skal
fortælle om Gud og dele ud af den
kærlighed og overflod gælder også
i dag. Derfor samler vi penge ind
til fattige fiskere i Egypten for alle
er Guds børn. Men samtidig deler
de også ud af det de har, så vi kan
lære af hinanden. Alt sammen for
at vise at der skal være fred mellem Gud og mennesker men også
mennesker imellem.

SALAM!
I Danmark siger vi goddag (dvs. hav
en god dag) og giver hånd til folk.
I Egypten siger man SALAM
– det betyder fred, må du have det
godt.
Vend dig rundt og sig SALAM til
dem, der sidder omkring dig.

Spørgsmål
– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere
• Har du besøgt en kirke i et
andet land? Lignede den en
dansk kirke?
(kors, alter, billeder, bænke,
Jesus-figurer, orgel, døbefont)

tegn, og det skyldes, at de
bogstaver, som danner ordet
fisk på græsk, IXTYS, danner
forbogstaverne i Jesus Kristus,
Guds søn og frelser.)
• Kan du give et eksempel på
mennesker uden for Danmark,
der har brug for vores hjælp?
Hvordan kan vi hjælpe dem?
Har vi noget vi kan dele ud af?
• Kan vi lære noget af folk fra
Egypten?

Salme
March og Lejr nr. 25
Menneske din egen magt

Bøn
Kære Gud.
Tak for nattens søvn og hvile, og tak
for den nye dag.
Tak, fordi vi bor i et land med mad
og fred.
Hjælp os, til at dele ud af vores
rigdom og hjælp os til at skabe
fred og fællesskab her på lejren, I
Danmark og så langt ud i verden
som vi kan.
Fadervor…

• Er der nogle ting alle kristne har
til fælles?
- dåb, korset som symbol,
fadervor, fisken som symbol
(Fisken blev det hemmelige

Aktivitet
Korset og fisken er en symbol som
alle kristne har til fælles.
Lav en fisk eller et kors ud af snoet
ståltråd eller smykkesølv. De bliver
endnu flottere hvis I putter perler
på tråden inden I former fisken eller
korset. Bagefter kan evt. hænges på
skjorten eller sælges på sidste dag
til forældrene. Pengene kan sendes
til FDF Salam projekt – se Salam.
FDF.dk

Fakta om korset
Korset var førhen et meget almindeligt henrettelsesredskab i Orienten.
Korsdøden er meget langvarig og
pinefuld og blev derfor anset for at
være en specielt nedværdigende
måde at dø på. Romerne brugte da
også kun henrettelsesmetoden over
for slaver og udlændinge.
De fire evangeliers beretninger om,
hvordan Jesus blev dømt og korsfæstet, er da heller ikke helteskildringer,
men beskriver, hvordan Jesus blev
ydmyget og nedværdiget og fik en
død, der normalt var beregnet på en
forbryderisk slave.

Salam tag fat
Leg almindelig tag fat. Vælg to
fangere. Når man bliver fanget skal
man fryse og stå stille. For at blive
befriet skal man befries ved at en
kammerat løber hen og giver hånd
til den fangede og siger ”SALAM”.
Legen er færdig når alle er fanget.
Skift evt. fanger undervejs.
Salam betyder fred og pointen er
at fred er noget vi skaber med
hinanden.
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Aftenandagt
Will you send me away?

Han hed Hahn til fornavn, og et
eller andet til både mellem - og
efternavn, som en dansker bestemt
ikke kan udtale, uden at få tungen
i klemme.
Han var fra Singapore, var 35 år,
uddannet ingeniør og arbejdede
som lægpræst for The Boys’
Brigade i slumområderne i byen.
Han var i Danmark på et stipendium for at studere forholdene i det
kirkelige ungdomsarbejde indenfor
folkekirken. Han besøgte os på FDF
Efterskolen i en hel uge, og han
deltog i enhver form for arbejde på
skolen. Han var dybt engageret i sin
opgave. Ud over de praktiske ting,
som han deltog i, havde han mange
samtaler med både elever og ansatte, og mange dage blev det langt
ud på natten, før lyset blev slukket
på skolens gæsteværelse, hvor han
boede. Flere gange i ugens løb gav
han overfor flere udtryk for sin
undren over, at vi som ”folkekirkekristne” ikke tog vores gudsforhold
mere alvorligt: at der oftest kun
var gudstjeneste én gang om ugen i
sognekirken, der hvor efterskolen
lå, og hvorfor vi ikke var i kirke

hver eneste søndag sammen med
familien og alle eleverne fra skolen,
forstod han ikke.
Ved én af vores mange samtaler
i løbet af ugen, forsøgte jeg at
forklare ham, at der somme tider
var noget andet, som min kone og
jeg valgte at gøre sammen med
vore børn i stedet for at gå i kirke.
F.eks. at besøge vores familie i den
anden ende af landet. Det forstod
han simpelthen ikke!
Når der var gudstjeneste i den
kirke, som man tilhørte, kunne
noget vigtigere IKKE findes!
Den sidste aften under hans
besøg, sad vi til langt ud på natten i
køkkenet i forstanderboligen.
Vi snakkede om mange af de ting,
som han havde oplevet på skolen
gennem ugen. Han var meget optaget af begrebet at være ”sendt”
til verden på samme måde som Jesu
disciple. Det er vi, og det var han.
Hver dag overalt på Jorden. Da det
var ved at være sengetid, og vi ville
sige godnat til ham, spurgte han
stille: ”Will you send me away?”
Først forstod jeg slet ikke hvad han
mente med de ord. Om jeg ville
sende ham væk? Altså, det havde
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jo været fastlagt i lang tid, at han
skulle rejse onsdag morgen, så jeg
følte da ikke lige, at det var mig
som ville ”sende ham væk!”
Pludselig gik det op for mig, hvad
han mente med at skulle ”sendes af
sted”: Han ønskede, at vi sammen
skulle bede for ham, nu hvor han
skulle ”sendes af sted” og rejse
tilbage til Singapore.
Så vi satte os igen ned ved køkkenbordet, foldede hænderne og
bad Gud om, at Hahn måtte få
hjælp og velsignelse til sit fortsatte
arbejde i Singapore. Så gik Hahn i
seng!

Salme
March og Lejr nr. 16
Nu går solen sin vej

Bøn
Kære Gud.
Tak, for en god dag her på lejren.
Tak, fordi du sendte din Helligånd
for at skabe fællesskab.
Og tak, fordi du aldrig forlader os
og lader os gå alene
Vær med os når vi nu snart skal
sove. Vær med alle dem derhjemme.
Fadervor…

Tipskupon

” Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges
samfund”.
1. Hvor mange kristne er der i
verden?
a) 12
b) 100.000
c) 2.000.000.000 (2 milliarder)
2. Hvad sagde Jesus til sine
disciple: Gå ud i verden og
fortæl om mig idet i?
a) slår mennesket
b) døber mennesket
c) giver mennesket et brød.
3. Hvad betyder Salam?
a) Fred
b) Gå væk!
c) en by i Israel.
4. Helligånden er lige som:
a) Blæsten
b) En fisk
c) En slange
5. Der findes kristne:
a) Kun i Europa
b) I hele verden
c) Kun i Danmark
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6. dag ...
”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv ...”

Salme
March og Lejr nr. 52
Når morgensolen lyser her

Trosbekendelsen
Vi siger trosbekendelsen sammen

Optakt
”Kødets opstandelse og det evige
liv” kan godt lyde som noget luftigt
og indviklet noget, fordi det foregår,
når vi ikke er hér mere – og fordi
vi derfor ikke kan gøre os nogle
erfaringer om det. Men måske
behøver det ikke at være så luftigt
– for faktisk er kødets opstandelse
og det evige liv ikke alene noget,
som sker engang. Det er også
konkrete begivenheder i vores liv
her og nu, som hænger sammen
med syndernes forladelse. Og
rækkefølgen i trosbekendelsen er
helt logisk, for syndernes forladelse
bevirker, at kødet står op – og kød,
der står op, lever evigt…

Men hvordan nu det? Jo, vi kender
sikkert alle sammen dét, at vi har
gjort noget forkert. Så kan den dårlige samvittighed nage os – og den
kan nærmest ligge som en tyngende
byrde på vores skuldre, der holder
os nede. Det eneste, der hjælper,
er at få fortalt om fejltrinnet – og
hvis vi oven i købet mødes med
tilgivelse, så kan vi igen rette os op
– som kroppe af kød, der står op.
Nu er der ikke længere noget, der
hindrer livsudfoldelsen – og på en
måde kan man sige, at vi så lever
evigt. For evigt liv er ikke bare en
uendelig udstrækning af tid, det er
også en slags kvalitetsbetegnelse for
det gode liv.
I kristendommen tror vi, at
syndernes forladelse – og ikke
fordømmelsen – altid er Guds nærmeste handling. Det er en befrielse,
der giver en anden klangbund for
vores liv; så vi allerede nu bliver
som ”kød, der står op” og får glimt
af det evige liv.
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Opvækkelsen af Lazarus
Da Jesus nåede frem, fik han at vide
at Lazarus allerede havde ligget i
graven i fire dage. Betania ligger tæt
på Jerusalem, omkring en halv times
gang fra byen, og mange folk var
kommet ud til Martha og Maria for at
trøste dem i sorgen over deres bror.
Da Martha hørte at Jesus var på
vej, gik hun ham i møde, men Maria
blev siddende hjemme. ”Herre, hvis
du bare havde været her, så var min
bror ikke død, ”sagde Martha til
Jesus, ”men selv nu ved jeg at Gud vil
give dig alt hvad du beder om. ”Din
bror vil stå op fra de døde, ”sagde
Jesus. ”Ja, svarede Martha, ”jeg ved
at han vil genopstå når de døde står
op igen på den sidste dag. ” Jesus
sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet.
Den der tror på mig, vil leve selvom
han dør. Enhver der lever og tror på
mig, vil aldrig nogensinde dø. Tror du
op det?” spurgte han. ”Ja, Herre, ”
svarede Martha. ”Jeg tror at du er
Messias, Guds søn, der er kommet
til verden.”…

…Jesus blev endnu mere oprørt da
han kom ud til graven. Det var en
klippehule med en stor sten foran
indgangen. ”Fjern stenen, ”sagde
Jesus, men Martha sagde. ”Min brors
lig lugter allerede, han har været død i
fire dage.” Jesus sagde: ”Har jeg ikke
sagt at hvis du tror, så vil du få Guds
kraft at se?” Så fjernede de stenen, og
Jesus vendte blikket op mod himlen
og sagde: ”Far, jeg takker dig fordi
du har hørt mig. Det ved jeg du altid
gør, men jeg sagde det for at alle der
står her, kan tro på at du har sendt
mig.” Så råbte han højt: ”Lazarus,
kom ud!” Den døde mand kom ud
med hænderne og fødderne viklet ind
i stofstrimler og med et tørklæde hen
over ansigtet. Jesus sagde til dem:
”Hjælp ham fri og lad ham gå.”
(Johannes kap. 11 vers 17-27 + vers
38-44)

At blive givet tilbage til livet
Da Jesus siger til Maria, at hendes
bror skal opstå, svarer hun: ”Ja,
jeg ved, at han skal opstå ved
opstandelsen på den yderste dag”.
Og Jesus fortsætter med ordene:
”Jeg er opstandelsen og livet; den,
der tror på mig, skal aldrig i evighed
dø”.
Maria taler om dén kødets opstandelse, der skal ske, når vi dør fra
denne verden. Men resten af fortællingen om Lazarus viser, at det
ikke alene drejer sig om kroppe,
der bliver levende igen – engang;
for Lazarus opvækkes fra de døde
og bliver givet tilbage til dette liv.
Opvækkelsen af Lazarus og hans

tilbagekomst til dette liv stemmer
ikke overens med vores egne konkrete erfaringer, men fortællingen
er et billede på, at Gud skaber liv
af døde – allerede i vores liv her
og nu. Det gør han, når han tilgiver
og befrier os fra det, vi har gjort
forkert; eller det gør han, når han
skaber håb midt i sorgen. Så bliver
vi også givet tilbage til livet igen, så
kan vi også leve videre.

Salme
March og Lejr nr. 77
Troen er ikke en klippe

Bøn

Spørgsmål

Kære Gud.
Tak for en ny dag her på lejren. En
dag med sjov, leg og masser af liv.
Tak, fordi du hjælper os, når vi er
kede af det – så vi igen bliver glade
og får mod på livet.
Hjælp os til at gøre livet godt og
dejligt for dem, vi møder.

– der kan tages udgangspunkt i ét
eller flere

Fadervor…

• Har I prøvet at gøre noget,
som gav jer dårlig samvittighed?
(Fortæl evt. hvad). Fortalte I det
til nogen? Hvis nej – hvordan
var det at holde det for sig selv?
Hvis ja – hvad skete der, da I
fortalte det?

Aktivitet

• Nogen gange kan man føle sig
helt død indeni – hvis man er
ked af det. Har nogen af jer prøvet at være kede af det? Hvad
skete der? Blev I glade igen – og
hvordan?

– Børnene deles ind i to eller
eventuelt flere hold – og hvert hold
udstyres med 1-2 ruller toiletpapir.
Hvert hold ruller nu – på tid - én af
sine egne deltagere ind i toiletpapir,
og deltageren skal efterfølgende
forsøge at bryde ud af sin indbinding.

• Martha og Maria mistede deres
bror, men han kom tilbage til
livet igen. Har I prøvet at miste
nogen eller noget, I holdt af?
Hvad skete der?
• Hvornår synes I, at livet er
allerbedst?
• Hvordan tror I, at det evige liv
er?
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”Lazarus kom ud, med strimler af
linned viklet om fødder og hænder
og med et klæde viklet rundt om
ansigtet. Jesus sagde til dem: ’Løs
ham og lad ham gå’”.

Aftenandagt
De dødes land

Der var engang et land, der ville
afskaffe døden. De var træt af, at
dem de elskede gik bort, og de
ville derfor gerne leve evigt. De
lavede en aftale med Døden: hvis
de kunne slette alle referencer til
døden i tale, skrift, al slags kunst,
ja selv i tanken, så ville han undlade
at komme for at hente dem. Det
lykkedes efter noget tid for landet;
ingen talte om døden, ingen digtede
om døden, ingen malede døden,
ingen tænkte på døden. Og døden
holdt sig, som aftalt, væk fra byen.
I landet mærkede man først ingen
forandring. Alt fortsatte som hidtil,
og det gjorde det længe, men
umærkbart skete der en forandring.
Ingen skyndte sig helt så meget,
for man havde jo al tid i verden
man ville have. Alligevel var folk
lidt fortravlede, for hvad skulle de
gøre i dag, og hvad skulle de gøre
i morgen? Rastløsheden indfandt
sig, og ingen fik rigtig gjort noget.
Vægtskålen var væk. Det, der
før fik folk til at veje deres tid og
handlinger på en guldvægt var

borte. Derfor blev alle handlinger
lige gyldige, ja ligegyldige! Nogen
mistede modet, ville stoppe, men
kunne ikke huske, hvad det var, der
kunne få det til at stoppe. Døden
var glemt, både for det gode og for
det onde: Det onde var det, som
alle til hver en tid havde tænkt
om døden, at den tog kære bort
og afsluttede livet. Men døden var
også glemt for det gode: det at den
gav livet fylde, værdi og vægt.
Hvordan gik det så i landet uden
døden, lever de stadig? Til sidst
kunne man snart ikke kalde det et
liv, for hvad er livet egentlig uden
døden? Alt blev bare mere og mere
gråt og meningsløst.
En dag kom Døden tilbage. Han
kaldte sig det han var: Døden. Men
da ingen kendte hans navn, virkede
han som rottefængeren fra Hamlet.
Han spillede på sin fløjte, og mange
gik med. Mange gamle, nogle midaldrende, et par unge og et enkelt
barn fulgte ham. Ingen forstod helt
hvorhen, ”med Døden” sagde man
bare.
Slægtninge og venner til dem, der
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var gået med, ventede selvfølgelig
på, at de skulle komme tilbage, og
græd, da det ikke skete. Døden
kom igen og alle spurgte: ”Hvor
er dem, der gik med? Kommer de
tilbage nu?” Døden sagde kort og
nøgternt, som kun døden kan sige
det: ”De kommer aldrig tilbage!” I
landet, hvor man havde levet i en
evighed, kendte man godt ordet
”aldrig”, for ”aldrig” og ”evigheden”
er nært beslægtede.
Endnu nogle folk gik med døden
denne gang og, de blev væk for
altid. Senere kom døden når man
kaldte, men indimellem også når
der ikke blev kaldt. Igen kendte
hvert et barn og voksen døden,
både for alt det dårlige, men også
for alt det gode; nemlig at døden er
med til at gøre vores liv værdifuldt
og enestående. Og at man skal
huske at passe på det, og værdsatte
alt det, man har her i livet.

Salme

Tipskupon

March og Lejr nr. 85
Skoven synger aftensang

”…syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv”.

Bøn

1. Hvad menes der med
opstandelse?
a) En vild forvirring
b) Noget dødt, der bliver
levende
c) En gospel koncert

Kære Gud.
Tak, for en god dag her på lejren
med sjov, leg og masser af liv.
Tak, fordi du hjælper os, når vi er
kede af det – så vi igen bliver glade
og får mod på livet.
Vær med os når vi nu snart skal
sove. Vær med alle dem derhjemme, dem vi savner. Vil du
også passe på dem vi har mistet,
og savner.

2. Hvad betyder syndernes
forladelse?
a) Tilgivelse
b) At man forlader sønderjyderne
c) At man rejser fra sine
sønner.

Fadervor…
3. Hvad var Lazarus viklet ind i?
a) Toiletpapir
b) Tang
c) Linned
4. Hvad er evigt liv?
a) Et liv sammen med Gud
b) En kedelig trummerum
c) Et pigenavn
5. Hvad hed Lazarus’ søstre?
a) Lene og Line
b) Janni og Jonna
c) Martha og Maria
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