Fire temaer til inspiration for
minikonfirmandundervisning
Dette materiale er en del af Folkekirkens Nødhjælps undervisningsmateriale, som er udviklet til projektet Afrika
for børn - det kan bruges i indskolingen eller til minikonfirmander. Følgende fire temaer har til formål at inspirerer dig, som underviser for minikonfirmander, til at gøre
brug af ”Mad og fællesskab i børnehøjde” og giver bud på,
hvordan emnet relaterer sig til de kristne værdier:
1. Hvad skal der til for at have et godt liv?
2. At være taknemmelig for mad og at hjælpe andre
3. Mad-fællesskab
4. Hvad kan du lide, og hvad kan jeg lide?

1. Hvad skal der til for at have et godt liv?
Med udgangspunkt i sætningen fra Fader Vor ”Giv os i dag
vort daglige brød” kan du tale med minikonfirmanderne
om, hvad der ligger i denne bøn. At mad ikke er det eneste et menneske behøver, og at brød i denne sætning fra
Fader Vor kan ses som et billede på alt det, vi behøver for
at have et godt liv.
Børnene kan give deres bud på, hvad der skal til for at have
et godt liv - kærlighed, en varm seng, venner, børn, at der
ikke er krig etc.
Børnene kan i en fælles bøn sige tak til Gud for noget, de
hver i sær er glade for.
Man kan også i fællesskab prøve at forstå, hvad der ligger
i at være ”dagligt brød” i hinandens liv.
2. At være taknemmelig for mad
og at hjælpe andre
Med udgangspunkt i den høstfest, som de fleste kirker
afholder, kan man tale om, hvorfor og hvordan vi fejrer
høsten, og hvad en god høst betyder for en familie, en by
eller et land.
Man kan lære minikonfirmanderne en bordbøn og tale om
at sige ”tak for maden”. Minikonfirmanderne kan deltage i høstfesten ved at lave en lille bod, hvor de sælger
ting, som de har taget med hjemmefra. Det kan være en
kage, nogle boller, et brød, noget legetøj, en bog. De kan
så sælge tingene ved høstfesten og på den måde samle
penge ind til et udviklingsprojekt i Uganda.
En anden idé kunne være at børnene laver et brød hver i
slutningen af undervisningen. De får en klump dej hver,
som de hver i sær former til et brød. Brødene kan sælges
til høstfesten og overskuddet gå til et udviklingsprojekt i
Uganda gennem Afrika for børn.
Børnene gives her en mulighed for at handle aktivt på
den viden, de har fået og føler sig måske lidt forbundne

med disse børn langt borte. Hvis mange kirker medvirker, kunne man samle pengene ind til Afrika for Børn og
Folkekirkens Nødhjælp og sende pengene samlet af sted.
Børnene kan så opleve sig som en del af et fællesskab
med andre minikonfirmander landet over.
Minikonfirmanderne kan også medvirke til høstfesten ved
at vise en af de tre billedfortællinger i en ”minibiograf” og
her præsentere filmen for de fremmødte.
3. Mad-fællesskabet
Hvad betyder mad for os? At holde os i live selvfølgelig,
men det er også en daglig begivenhed, der kan samle
mennesker socialt. Tal med minikonfirmanderne om det
at spise sammen. Lad dem udtrykke deres erfaringer.
Hvornår er det særligt rart at spise sammen? Spiser de
noget bestemt til nogle særlige begivenheder, fødselsdag,
jul, påske etc.
Fortæl om Jesus og hvem han spiste med og hvorfor.
Fortæl om den sidste nadver. Gudsriget kan sammenlignes med et måltid, som Jesus har inviteret os til, hvor vi
deler brød og vin. Tal om, hvad et fællesskab er, hvad det
betyder at være med i et fællesskab og måske om oplevelsen af at blive holdt uden for et fællesskab. Fortæl om
hvordan nadveren foregår i kirken og lad børnene smage
oblat/brød og vin/saftevand.
Hvad siger præsten, når nadveren er slut, og hvad betyder
de ord?
4. Hvad kan du lide og hvad kan jeg lide?
Minikonfirmanderne kan medvirke f.eks. ved årets høstfest bl.a. med en billedcollage: De tegner et billede af enten Fred, Sharon eller Betty med deres yndlingsmad samt,
hvad de leger med. Og ved siden af tegner de sig selv med
deres livret og noget legetøj, som de er glade for. Måske
kan de tegne Sharon med en mangofrugt og sukkerrør,
samt et sjippetov af bananblade og sig selv med lasagne,
slik og en X-box. Folkekirkens Nødhjælp har desuden udviklet sjove tegne-postkort til børnene, som man gratis
kan bestille på Afrika for børns hjemmeside og bruge i undervisningen.
Billederne kan anskueliggøre forskellen mellem to verdener, og man kan tale om følgende spørgsmål:
 Hvad tror du ville være sjovt ved at leve i Uganda?
 Hvad ville være svært for dig ved at leve der?
 Hvad tror du, gør børnene i Uganda glade?
 Hvad gør dig glad?
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