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OM «DØV KATEKISME»  

Gratulerer! Med denne boken holder du noe veldig spennende i hendene dine! Den 

er ingen oversettelse av noe eksisterende. Det er den første katekismen som er laget 

for og av døve.  

DØV? 

Når vi snakker om døve snakker vi ikke om hvor mye eller hvor lite et menneske 

hører. Vi snakker om hvilket språk et menneske bruker. Vi ser på døve som en 

kulturell og språklig minoritet i Norge. Det som kjennetegner denne minoriteten er et 

språk, norsk tegnspråk.  

Norsk tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. I Språkmeldingen står det: «Det norske 

teiknspråket er også eit genuint norsk språk, ein del av den norske kulturarven og 

ikkje minst ein del av det språklege mangfaldet i landet som vi alle har ei særleg plikt 

til å ta vare på.»1 Norsk tegnspråk er et norsk minoritetsspråk som i motsetning til 

andre minoritetsspråk i liten grad «går i arv», men må læres på nytt av hver 

generasjon brukere. Norsk tegnspråk er derfor i stor grad avhengig av godt 

undervisningsmateriell gode ordbøker og språkarena, der bruken kan øves.  Det fins 

lite materiell på norsk tegnspråk. Derfor er denne katekismen så viktig. Det som 

bruker tegnspråk er enten hørselshemmet, barn av hørselshemmede eller tilhører på 

en annen måte familien, venne- eller omgangskretsen til hørselshemmede. Det er til 

sammen er det sirka 25.000 som bruker Norsk tegnspråk daglig. Av dem er i overkant 

av 20 000 medlemmer i Den norske kirke og Døvekirken. De bor spredt over hele 

landet og Døvekirken og Den norske kirke samarbeider om betjening av dem i 

døvemenighetene og i den enkelte menighet innen Den norske kirke.  

Alle de 146 tegnspråk i verden som vi kjenner til har en felles utfordring: De har ingen 

skriftspråk. Derfor er en bok som heter «Døv katekisme» en motsigelse. Heldigvis fins 

det filmer som kan gjengi tegnspråk.  Så har vi QR-koder så vi kan koble filmene på 

nettet og i app sammen med denne boken.  

 

                                                                 

1 St.meld.35 [2007-2008] Mål og meining 
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KATEKISME? 

I reformasjonsåret 2017 startet Døvekirken under navnet «Døv ungdomskatekisme» 

et spennende prosjekt. Som en del av studieopplegget «Reformasjon nå» jobbet flere 

medarbeidere i Døvekirken med Martin Luthers katekisme, både den kjente lille 

katekismen og den mindre kjente store katekismen. Under «Kirchentag», den store 

reformasjonsfesten i Berlin og Wittenberg, og ungdomsutvekslingen i Eisenach ble 

det laget tegnspråkfilmer.  

Da Martin Luthers i 1529 publiserte både sin 

lille og sin store katekisme var de beregnet på 

å kunne brukes i undervisningen av både store 

og små i den kristne tro. Vi fant både 

konfirmantbøker, opplegg for 

menighetskvelder og VHS- kassetter som 

gjengir konfirmantbøker på tegnspråk, men vi 

fant ikke noe opplegg som baserer på 

tegnspråk og en døv måte å tenke på. Derfor 

skulle opptakene ikke bare bli liggende men bli 

til noe større. Døvekirken søkte utviklingsmidler fra Kirkerådet og «Størst av alt» for å 

gjøre noe større ut av det. Resultatet ble et opplegg som ble laget som 

konfirmantopplegg men som også kan brukes i andre sammenhenger f.eks. på 

menighetskvelder.  

«Døv katekisme» består av timehandboken som du holder i hendene dine, en 

loggbok for konfirmantene, en hjemmeside http://dovekirken.no/katekisme og tre 

app. Alt dette henger sammen.  

Takk til alle som gjorde dette mulig! 

Michael Hoffmann og Marianne Rasmussen Kolvik  
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BOKEN, APPEN OG FILMENE 

OM LOGGEN 

Denne boken er loggen for deg som er med på opplegget. Dette er din arbeidsbok og 

det er du som eier den. Du trenger den til hver samling og til oppgavene mellom 

samlingene.  

I loggen denne loggen finner du:  

 QR kodene, slik at du skanne dem med din mobil og se filmene til boken  

 Refleksjonsspørsmål til film og bilder  

 Bilder til opplegget  

 Oppgavene mellom samlingene  

 Plass til notater fra oppgavene eller refleksjoner 

I tillegg til denne loggen finnes det en timehandbok for den som underviser, en 

hjemmeside og flere app. Alt dette til sammen utgjøropplegget «Døve katekisme». 

OM TEGNSPRÅKFILMER 

Over 100 tegnspråkfilmer er med i opplegget. I tillegg er det fire filmer som KFUK-

KFUM har gitt os lov til å bruke. Omtrent halvparten av disse filmene ble laget eller 

redigert for katekismen. Dette er minst en film for hvert tema, filmene fra «Hvor 

skjer Jesus?» og egne bønner. Noen filmer har tidligere blitt publisert som en del av 

den tegnspråklige versjonen av Døves blad.  Den andre halvparten er filmer fra 

kjernefortellingene som med støtte fra «Størst av alt» ble oversatt til norsk tegnspråk 

fram til 2013.  

Kjernefortellingene er nå tilgjengelig på http://dovekirken.no/Ressurser/Tegnbibel  I 

motsetning til norsk er ikke hele bibelen tilgjengelig på norsk tegnspråk. Vi kan derfor 

ikke velge fritt hvilke tekster vi ønsker å bruke, men må bruke det vi har. Vi plukker 

derfor ut fra kjernefortellingene og gleder oss på flere bibeltekster som vil komme 

etterhvert.  

Filmene som er laget til katekismen har forskjellig kvalitet. Ikke alt vil kunne 

oppfattes med en gang. Det som er viktig er at filmene er at filmene er autentiske og 

at de inviterer til diskusjon og refleksjon.  
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Filmene gjøres tilgjengelig gjennom QR-koder som leder til siden 

http://dovekirken.no/katekisme der filmene er innebygd. Tekster som brukes oftere 

eller der det er behov for å ha tilgang til tekstene der det ikke er nett og i tillegg 

gjennom app.  

Tegnspråktekstene merkes både alltid med QR-koder og når de er tilgjengelig i app 

også med logoen til appen. 

OM QR KODER 

Både i handboken og i konfirmantens konfirmantlogg finner du mange QR-koder. Det 

er disse kodene brukes til å koble sammen tekst og digitalt innhold. 

HVA ER QR-KODER? 

QR-kode eller Quick Response code er en mosaikkode som er svært 

godt egnet til optisk lesing av data f.eks. med mobil eller nettbrett. 

QR koden gjør det mulig å f rask tilgang til en kort tekst ut at den må 

staves inn i mobilen. Eksempel på dette er referansekoder, navn og 

adresse eller linker. Men også et bibelvers kan gjengis som QR kode. 

Jo lengre teksten blir jo mindre blir kvadratene i bildet og jo 

vanskelige kan det bli å lese koden. 

Tegnspråkbrukere bruker ofte QR koder for å få lett tilgang til 

tegnspråktekster på film i ste2wwawden for å skrive inn linker der 

et tegn som er skrevet feil fører til, at man ikke kommer fram. 

HVA TRENGER MAN FOR Å KUNNE BRUKE QR-KODER? 

For å kunne bruke QR koder trenger du tre ting: 

1. Tilgang til nettet  

2. En mobil eller et nettbrett med kamera 

3. En app på mobilen eller brettet som kan lese QR-koder. 

Annen QR 1: For å gjøre 
det litt lettere skriver i 
linken under QR koden 
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HAR DU EN I PHONE ELLER I PAD FRA APPLE (MED ET EPLE PÅ 

BAKSIDEN): 

1.  Åpne kameraet ved å klikke på 

kamera ikonet 

2. Klikk på QR koden  

3. Klikk så på linken  

 

HAR DU EN ANNEN MOBIL ELLER NETTBRETT? 

Da går den mest sannsynlig på Android og du går fram slik: 

 1. Gå inn på Play butikk eller Playstore: 

2. Klikk på den øve linjen der det står «Google Play» 

3. Skriv in QR eller «QR Droid» som er navnet på den appen vi 

anbefaler 

4. Klikk på installer og godta at appen bruker bilder og kamera 

5. Vent til appen er installert og gå på ÅPNE 

6. Rett kameraet på en QR kode og så er du klart til å skanne din første 

QR kode 

7. Når koden er skannet åpner du linken den viser til og er klart til se 

tegnspråkteksten. 

Med de nyeste mobilene er det også mulig å gå direkte på kameraet 

uten å installere en egen app.   

Bilde   1 

QR-kode 
Bilde   2 

Bilde   3 

Bilde   4 
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OM APPENE 

Døvekirken har nå 5 apper som er tilgjengelig for iOS fra Apple og Android som 

brukes av de fleste andre smartmobiler og nettbrett. Fordelen med appene er at 

tegnspråkfilmene kan ses uten at man har nett eller belaster datakvoten når de først 

er installert. Tre av appene ble utviklet eller oppdatert for katekismen 

KONFIRMANTTEKSTER 

«Konfirmanttekster» er oppdatert for katekismen. Den inneholder tekstene som 

deltakerne skal lære seg utenat: 

 Trosbekjennelsen  

 Fader vår 

 Dåpsbefaling /Misjonsbefaling 

 Den lille bibelen  

 10 bud 

 

Annen QR 3: : Android - 
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.
dovekirken.www  

Annen QR 2: Apple 
https://itunes.apple.com/
no/app/konfirmanttekste
r/id1104471840?mt=8&ig
n-mpt=uo%3D4  
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HVOR SKJER JESUS? 

Appen «Hvor skjer Jesus?» ble utviklet for katekismen, men dager før den publiseres 

ringte Tunsberg bispedømme som ønsket å legge fotoutstillingen til rette for døve i 

en kirke uten internett. Så det passet godt at den var ferdig litt før resten av 

katekismen. Appen inneholder alle 15 filmer til utstillingen.  

  

Annen QR 5: Android - 
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.d
ovekirken.tilgjengelig  

Annen QR 4: Apple - 
https://itunes.apple.com/
no/app/hvor-skjer-
jesus/id1438882664?mt=
8  
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BØNNER FOR KONFIRMANTER (OG ANDRE) 

«Bønner for konfirmanter (og andre)» er den siste appen som ble laget for 

katekismen. I denne finner man: 

 Luthers morgenbønn  

 Luthers kveldsbønn  

 Fader vår og trosbekjennelsen som ofte brukes sammen med dem  

 

Tre forskjellige forbønner finnes i appen:  

 Femtegnsbønn  

 Vanlig forbønn  

 Kjærlighetsbønn.  

Hele fem bordvers på tegnspråk har funnet plass i tillegg til en poesi som skal hjelpe 

med å huske de ti bud.  

 

Annen QR 6: Android - 
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.
dovekirken.katekisme  

Annen QR 7: Apple - Joh 

3,16 
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TEGNSPRÅKSALMER OG -POESI 

Tegnspråksalmer og -poesi er en app som med fordel kan brukes i opplegget. Den 

inneholder syv tegnspråksalmer og syv poesier til fest og hverdag. Har man tid i 

slutten av en samling passer det fint å øve på en poesi eller å øve på en salme.   

MEDLITURG 

Medliturg er en app som brukes i forberedelsen av gudstjenester. Ved siden av fader 

vår og trosbekjennelsen finnes også Kyrie, Gloria og synds-bekjennelsen der.  

OM BILDER OG KILDENE 

Bilder som finnes i denne loggen er merket i med et nummer. Samme nummeret har 

de også i timehanboken.  Vi har gått langt for å ta vare på opphavsretten. Vi bruker 

derfor bare bilder som vi eier selv eller som er merket til fritt bruk på nettet. For 

sikkerhetens skyld henviser finnes det i timehandboken linken til siden for alle 

bildene.   

Annen QR 8: Android 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.t
egnkultur.www  

Annen QR 9: Apple 
https://itunes.apple.com/
no/app/tegnspråksalmer-
og-
poesi/id1203370762?mt=
8  

Annen QR 11: Android 

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.li
turgi.www  

Annen QR 10: Apple 

https://itunes.apple.com/
no/app/medliturg/id1114
617265?mt=8  
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SAMLING 1 – OPPSTART OG BIBELEN 

FILM: HVEM ER JEG?  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

o Hva har du oppfattet? 

o Hvem er du?  

 

 

FILM: «HVOR SKJER JESUS?»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva ser du?  

 Hva oppfatter du?  

 Hva tenker du om det? 

 Har du opplevd noe lignende?  

 Hvor har du opplevd at Jesus skjer?  

 Er det noe du håper å møte Jesus for?  

 Hvorfor?  

QR kode film  1: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
381/Samling-1-Oppstart-
og-
bibelen#Film:%20Hvem%
20er%20jeg?  

QR kode film  2: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
381/Samling-1-Oppstart-
og-
bibelen#Film:%20%C2%A
BHvor%20skjer%20Jesus?
%C2%BB  
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FILM «FAKTA OM BIBELEN» 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvorfor heter bibelen akkurat bibelen?  

 Hva heter de to hoveddelene i bibelen? Hvorfor? 

 Hvor mange bøker er det i de enkelte delene av bibelen? 

 Hvilke språk er bibelen skrevet på? 

 Hva kalles bibelen også?  «Bøkenes bok» 

 

  

QR kode film  3: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
381/Samling-1-Oppstart-
og-
bibelen#Film%20%C2%AB
Fakta%20om%20bibelen
%C2%BB  
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3 BILDER: HVORDAN ER BIBELEN BYGGET OPP? 

  

Bilde   6 

Bilde   5 
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Bilde   7:Bibelen som bibliotek - Michael  Hoffmann for Døvekirken 
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REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva består bibelen av?  39+27=66 bøker 

 Kjenner du til forskjellige typer bøker? Hvilke?  Skolebøker, Comic bøker, 

krimbøker, science fiction, eventyr, diktbøker …    

 Hva heter et sted der forskjellige bøker samles?  bibliotek 

 Hvilke typer bøker finnes det i bibelen?   bilde  

 Hvordan slår du vanligvis opp i en bok?  sidetall 

 Det finnes forskjellige bibelutgaver både allerede på norsk. I tillegg bruker 

folk bibelen på forskjellige språk. Sjekk i to forskjellige bibler hva som står på 

side 524?  

 Er det da praktisk å slå opp med sidetall?  

 Hva kunne man da bruke?  bok, kapittel, vers 

SLÅ OPP I BIBELEN OG TEGNBIBELEN: 

Hvilken side står de på i bibelen din? 

 Joh 3,16 

 2 Mos 20,2 

 5 Mos 5,6 

 Matt 6,9 

 Sal 23,1 

 1 Kor 13,13 

Ikke hele bibelen er oversatt til norsk tegnspråk, men flere og flere tekster er det: 

Sjekk de seks tekstene på: http://dovekirken.no/Ressurser/Tegnbibel  

  

Annen QR 12: 
http://dovekirken.no/Res
surser/Tegnbibel  
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LOGG (5 MIN)  

REFLEKSJON 

 Hva heter de to delene av bibelen? 

 

_________________________________________________________________ 

 Hvor mange bøker er det i delene? 

 

_________________________________________________________________ 

Hvordan slår du opp i bibelen 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 Hvordan kan bibelen forståes som Guds ord. 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

OPPGAVER 

 Lag ferdig registeret på bibelen din! 
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PRAKTISK ØVELSE 

 Be Luthers kveldsbønn sammen:  

 Begynne å lage registeret til 

bibelen 

  

QR kode film  4: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#7b%20K
veldsb%C3%B8nn  
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SAMLING 2 - TROSBEKJENNELSEN DEL 1 

INNGANGSORD 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

FILM: «UTEN FORAKT»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

Spørsmålene skal introduseres før 

filmen vises 

 Hva ser du?  

 Hva oppfatter du?  

 Hva tenker du om det? 

 

 Hva betyr å forakte?  se ned på 

 Her det noen forakter deg? 

 Er det noen du forakter? 

 Har du en indre styrke? 

 Hva er den? Hvor tar du den fra? 

  

QR kode film  5: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
382/Samling-2-
Trosbekjennelsen-del-
1#Film:%20%C2%ABUten
%20forakt%C2%BB  
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TO BILDER MED FELLES TEMA 

 Hva er det disse to bildene har felles? 

 

ANDRE BILDER  

Bilde   8  

Bilde   9 
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 Hva viser disse bildene?  

 

Bilde   11 

Bilde   10 
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 Hvordan er det om noen ødelegger det du har skapt?  

  

Bilde   12 

Bilde   13 
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SAMTALE OM SKAPELSEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hvordan tror du at universet ble til? 

 Kan gud stå bak dette?  

 Hva skiller deg fra dyr, planter og stein?  

 Hvorfor er du du og ikke et annet mulig barn av foreldrene dine? 

 Bibelen forteller at Gud skapte himmel og jord.  

 FILM:1 MOS 1,1-2,4A:  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

o Hva oppfatter du? 

o Hva tenker du om dette? 

 Hva betyr det at gud skapte verden på 6 dager?  

o 6x 24 timer? 

o Er Gud glad i verden? 

o Følger Gud med det vi gjør i verden? 

o Kan vi gjøre med verden som vi vill?  

  

QR kode film  6: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
382/Samling-2-
Trosbekjennelsen-del-1  
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INTRODUKSJON TIL APPEN «KONFIRMANTTTEKSTER» 

 : Last ned appen og installer den. 

  

Annen QR 14: Android -
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=no.
dovekirken.www  

Annen QR 13: Apple 
https://itunes.apple.com/
no/app/konfirmanttekste
r/id1104471840?mt=8&ig
n-mpt=uo%3D4  
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FILM: TROSBEKJENNELSEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva oppfatter du fram til «Jeg 

tror på Jesus Kristus…»? 

 Hva betyr den «allmektige»?  

 Hva betyr det at gud skapte 

himmel og jord? 

 

  

QR kode film  7: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
382/Samling-2-
Trosbekjennelsen-del-
1#Film:%20Trosbekjennel
sen    
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BILDE: JORDEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva vises på dette bilde? 

 Bildet er et symbol? 

 Hva er delene og hva kan de stå for? 

 Om den ene handen kunne være guds hand, hvem sin hand er den andre? 

 Har vi fått jorden som eie eller som utlån? 

 Hvordan skal vi behandle den? 

 Hva kan dette bety konkret? 

  

Bilde   14 
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FILM: TROSBEKJENNELSE 1 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett? 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva har dette med skapelse å gjøre? 

 Kjenner du igjen noe av det Berna forteller om?  

 

 

 

 

 

FILM: LUK 15,1-7 - SAUEN SOM BLE FUNNET IGJEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hvem er sauen?  Du og jeg!  

 Hva betyr dette?  Gud er glad i oss 

  
QR kode film  9: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
382/Samling-2-
Trosbekjennelsen-del-
1#Film:%20Luk%2015,1-7 

QR kode film  8: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
382/Samling-2-
Trosbekjennelsen-del-
1#Film:%20Trosbekjennel
se%201  
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LOGG  

REFLEKSJON 

 Hva er det viktigste du har lært i dag? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 Finn 3 ting som du har skapt 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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 Finn 10 ting som gud har skapt og som du er mest glad i! 

1 

__________________________________________________________________ 

2 

__________________________________________________________________ 

3 

__________________________________________________________________ 

4 

__________________________________________________________________ 

5 

__________________________________________________________________ 

6 

__________________________________________________________________ 

7 

__________________________________________________________________ 

8 

__________________________________________________________________ 

9 

__________________________________________________________________ 

10 

__________________________________________________________________ 
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OPPGAVER 

 Øv på trosbekjennelsen en gang hver dag – Kan du den 

utenat?  

 

 

PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på trosbekjennelsen sammen 

 Øve på Luthers kveldsbønn sammen 

VELSIGNELSEN  

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 3 - TROSBEKJENNELSEN DEL 2 

INNGANGSORD  

• Lystenning 

• Innledning med korstegning 

• Trosbekjennelsen 

• Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring 

eller aktuell bønn rundt globen) 

FILM: «MARIAS HÅP»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

Spørsmålene skal introduseres før 

filmen vises 

 Hva ser du?  

 Hva oppfatter du?  

 Hva tenker du om det? 

 Har du opplevd noe lignende? 

 Hvilke kamper er det du står i? 

 Tegnspråk og døves rettigheter? 

QR kode film  10: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20%C2%ABMari
as%20h%C3%A5p%C2%B
B  
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TRE BILDER 

  

Bilde   16 

Bilde   15:  
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REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva snakket vi om forrige gang? 

• Hva har disse tre bildene felles?  Handler om skapelsen 

• Hvilken del av skapelsen har de fokus på? 

o Skapelsen av det første mennesket 

o Skapelsen av jorda og vårt ansvar for den  

FILM: TROSBEKJENNELSEN – FØRSTE TROSARTIKKEL  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva menes med 

«allmektige»?  

• Hva skapte han? 

 

 

 

QR kode film  11: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20Trosbekjennel
sen  

Bilde   17 
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FILM: TROSBEKJENNELSEN – FØRSTE TROSARTIKKEL  

• Ser på første og andre del av 

video «Trosbekjennelsen»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva forteller tekst om Jesus? 

• Hva forteller teksten om 

Jomfru Maria som mor 

• Hvorfor fortelles det i trosbekjennelsen?  

 

 

FILM: TROSBEKJENNELSE 2  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva har du oppfattet? 

• Hva forteller fortellingen om Jesus i templet?  

Jesus er Guds sønn 

• Hvor tar Jesus sin kraft fra? 

• Hva forteller dette om oss?  

o Guds barn? 

o Kan komme til faderen? 

  

QR kode film  12: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20Trosbekjennel
sen  

QR kode film  13: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film%20Trosbekjennels
e%202  
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TROSBEKJENNELSEN  

 Øve på de to første delene a trosbekjennelsen? 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hvilken setning er den viktigste? 

FILM: MATT 28,1-10 OPPSTANDELSEN  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Gjenfortell 

 Hva var det alle forventet? 

 Hvorfor endrer dette noe?  

 Hva endrer dette? 

 

 

 

FILM: JOH 14,6  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvilken vei snakker Jesus om?  

 

 

  

QR kode film  14: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20Matt%2028,1-
10  

QR kode film  15: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20Joh%2014,6  
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BILDE (OM DET ER TID) 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva er sammenhengen mellom dette bildet og oppstandelsen? 

  

Bilde   18 
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LOGG 

REFLEKSJON 

 Hva har du lært av trosbekjennelsen?  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 Noe du ønsker å bli bedre på? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 Noe du ønsker å endre på i ditt liv? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 Hva kan du gjøre for deg selv og de andre? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Hvordan kan du hente dine styrker fra? 
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__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

OPPGAVER FRA DENNE GANG 

 Reflekterer rundt trosbekjennelsen og lær den med hjelp av appen 

 Lag en kveldsbønn, som du ønsker å gjøre noe med ditt liv og for deg selv/andre 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Be trosbekjennelsen sammen med prest/trosopplærer i en av de neste 

gudstjenestene 
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PRAKTISK ØVELSE: TROSBEKJENNELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

VELSIGNELSEN 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 

  

QR kode film  16: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
383/Samling-3-
Trosbekjennelsen-del-
2#Film:%20Trosbekjennel
sen  
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SAMLING 4 – TROSBEKJENNELSEN DEL 3 

INNGANGSORD 

 Vi tenner et lys som tegn for at samlingen begynner  

 Vi sier trosbekjennelsen 

 

 

 

FILM: «MED ELLER IMOT»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Kjenner du en bibeltekst som har 

noe gjøre med det han gjør?  

 

 

 

 

FILM: LUK 6,20-22 - SALIGPRISNINGENE  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet av dette? 

 Hva tenker du om dette? 

 Det betyr at det å ta troen på alvor krever noe.  

  

QR kode film  17: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20%C2%ABMed
%20eller%20imot%C2%B
B  

QR kode film  18: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20Luk%206,20-
22  
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MOT  

VURDERING AV SITUASJONER SOM KREVER MOT 

 Se på bildene og tenk på hva type situasjon de viser? 

 Sorter bildene etter de bildene etter hvor mye mot du trenger i 

en slik situasjon  

INNRØMME FEIL NR.__ 

 
Bilde   19 
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GÅ PÅ ET FLY NR. __ 
 

BEKJENNE SIN KJÆRLIGHET NR. __ 
 

Bilde   21: 

Bilde   20 
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GÅ PÅ EN MØRK GATE ALENE OM NATTEN NR. __ 

  

Bilde   22 
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STÅ FRAM MED MIN MENING NR. __ 

 

 NÅR JEG HAR SKJÆRET MEG I FINGEREN NR. __ 

Bilde   23 

Bilde   24 
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TALE FORAN FLERE NR. __ 

 

HOPPE FRA HOPPETÅRN NR. __ 

  

Bilde   25 

Bilde   26 



 
54 

MØTE EN STOR HUND NR __  

Bilde   27 
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BEGREPSAVKLARING:  

 Hva er mot?:  

 Sjekk: https://no.wikipedia.org/wiki/Mot_(egenskap)  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL OM MOT: 

 Hva er drivkraften for mot? 

 Er du modigere alene eller sammen med andre? 

 Er det andre ting som kan gi deg mot? 

o En ide  

o En kraft 

o Den hellige ånd? 

FILM: JOH 14,16-18 - DEN HELLIGE ÅND (TEGNBIBEL) 

eller  

FILM: JOH 14,16-18 - DEN 

HELLIGE ÅND (KATEKISMEN) 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvordan forstår du uttrykket 

talsmann? 

 Hva gjør talsmannen? 

 Hvem er talsmannen 

  

QR kode film  20: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20Joh%2014,16-
18%20Tegnbibel  

QR kode film  19: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20Joh%2014,16-
18%20Katekismen  

Annen QR 15: 
https://no.wikipedia.org/
wiki/Mot_(egenskap)  



 
56 

SYMBOLANALYSE: 

 Det er forskjellige symbol for den hellige ånd 

DUE 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

STORM 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Bilde   28 

Bilde   29 
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ILD 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

VANN: 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

OPPSUMMERINGSSPØRSMÅL  

 Hvor mange egenskaper for Den hellig ånd finner du i de fire symbolene? 

Bilde   30 

Bilde   31 
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FILM: TROSBEKJENNELSE 3 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet 

 Hvilket symbol for Den hellige ånd bruker Berna 

 Finnes den hellige ånd bare i en kirke eller et 

kirkesamfunn? 

 Hva eller hvem er en «Hellig allmenn kirke»? 

 Hvilken av de store kirkelige festene snakker Berna 

om? 

 Hva skjedde der? 

 Husker du alt? 

FILM: APG 2,1-13 PINSEDAGEN  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvilke symbol for Den hellige ånd finner du i 

bibelteksten? 

 Husker du noen av språkene som disiplene brukte? 

 Tror du at de også brukte tegnspråk?  

 Hvorfor det? 

 Hva betyr det? 

 Hvorfor kalles pinse «Kirkens bursdag»? 

 Hva er de to andre store festene i kirken? 

  

QR kode film  21: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20Trosbekjennel
se%203  

QR kode film  22: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
384/Samling-4-
Trosbekjennelsen-del-
3#Film:%20Apg%202,1-13
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LOGG  

REFLEKSJON: 

 Hva er Den hellige ånd? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva gjør Den hellige ånd? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

OPPGAVER: 

 Hvilke menigheter eller kirkesamfunn finns der du bor? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Lær deg trosbekjennelsen utenat uten app 
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PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på trosbekjennelsen 

 Øve på kveldsbønn 

VELSIGNELSEN  

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelsen 
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SAMLING 5 - DÅP 

INNGANGSORD 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

FILM: «RYDD VEIEN»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du sett og oppfattet? 

 Teksten står to steder i bibelen 

Jes 40,3 og Mark 1,3 kan du slå 

opp begge stedene?  

 Hvem rydder hun på bildet veien 

for?  

 Hvem er Herren det skal ryddes vei for?  

 Er det noe rart med dette bibelverset?  

 Hvorfor det? 

 Kan vi rydde vei for Jesus?   

 Hvor eller hvordan kan vi gjøre det?  

 

 

 

  

QR kode film  23: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%20%C2%ABRydd
%20veien%C2%BB  

QR kode film  24: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Samlingsb%C3%B8nn%
20og%20menighetssvar  
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REFLEKSJON OVER SYMBOLBILDER 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL TIL DE ENKELTE BILDENE 

o Hva gjør vannet her? 

o Har du opplevd noe ligenende? 

SYMBOLBILDENE 

  

Bilde   32 
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Bilde   33 

Bilde   34 



 
64 

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL OM VANN 

 Kan vi leve uten vann? 

 Hvor tenger og finner vi vann i kirken? 

SAMTALE OM KONFIRMANTENS DÅP  

 

FILM: MATT 28,-16-20 - HVORFOR DØPER KIRKEN?  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvorfor døper vi? 

QR kode film  25: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%20Matt%2028,-
16-20  

Bilde   35 
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FILM: JOHN 14,6 – MÅ MAN BIL DØPT?  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva betyr dette? 

 Må man bli døpt? 

 

 

 

FILM: MARK 10,13-16 – HVORFOR DØPER KIRKEN BARN? 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva betyr dette med tanke på dåp? 

 Hvorfor døper kirken barn? 

  

QR kode film  26: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%20John%2014,6  

QR kode film  27: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%20Mark%2010,1
3-16  
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SAMTALE OM KONFIRMASJON 

 Hva har barn på seg når de blir døpt? Dåpskjole 

 Hva kommer du til å ha på deg 

på konfirmasjonsdagen? 

 Om jeg gir deg en billett til døves 

kulturdager, ville du bruke den? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM:  DÅPEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett? 

 Hva har du oppfattet? 

 Kva kan det som skjer i dåpen sammenlignes med? 

 Kan du denne lignelsen? 

 Hva trenger frøet for å vokse?  

 Hva trenger dåpsfrøet til å vokse? 

  

QR kode film  28: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%C2%A0%20D%C
3%A5pen  

Bilde   36 
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FILM: MARK 4,30-34 SENNEPSFRØET 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du oppfattet? 

 Når dåpen sammenlignes med et sennepsfrø, hva 

betyr det?  

 Hva er da konfirmasjonen?  

 

 

LOGG  

REFLEKSJON 

 Hva skjer i dåpen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva skjer i konfirmasjonen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

QR kode film  29: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
385/Samling-5-D-229-
p#Film:%20Mark%204,30
-34  
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OPPGAVER 

 Finn fram! 

Når er du døpt?  

_____________________________________________________________________ 

Hvor du er døpt? 

_____________________________________________________________________ 

Hvem er fadderne dine? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Øve på dåpsbefalingen en gang hver dag 

PRAKTISK ØVELSE 

 Øve på dåpsbefalingen og 

trosbekjennelsen  

 Øve på å slå korset 

VELSIGNELSEN 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse  
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SAMLING 6 - FADER VÅR DEL 1 

INNGANGSORD  

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

FILM: «INGEN BARN ER LIKE – MEN ALLE ER HELT UNIKE?»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

 Hva har du sett og oppfattet?  

 Hva betyr det å være barn?  

 Hva betyr det å være voksen? 

 

 

SAMTALE: EN FAR I FIMMELEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva er kjennetegn på gode foreldre?  

 Hva kan barn forvente av foreldre?  

 Hva kan foreldre forvente av barn? 

 Kan man bare ha en far og en mor? 

 Hvordan gjenspeiler dette bilde en god far? 

QR kode film  30: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
386/Samling-6-Fader-v-
229-r-del-
1#Film:%20%C2%ABIngen
%20barn%20er%20like  
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FILM: LUK 15,11-32 EN FAR SOM VENTET  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

Bruk gjerne ark. 

 Er faren en god far? Hvorfor ja og hvorfor nei? 

 Er sønnene gode barn? Hvorfor ja og hvorfor nei? 

  

QR kode film  31: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
386/Samling-6-Fader-v-
229-r-del-
1#Film:%20Luk%2015,11-
32  

Bilde   37 
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FILM: FADER VÅR DEL 1  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett  

 Hva oppfattet du?  

 Hva tenker du om det?  

 

 

 

FILM: MATT 6,6-13 - FADER VÅR I BERGPREKENEN  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva betyr ordene? 

 Hellig – hva er hellig for deg? 

 Hva betyr at gud er hellig? 

 Guds rike – Hvordan tenker du dette?  

 Vår far i himmelen?  

 

 

 

INTRODUKSJON FOR FADER VÅR I 

KONFIRMANTAPPEN  

 

 

 

 

 

QR kode film  32: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
386/Samling-6-Fader-v-
229-r-del-
1#Film:%20Fader%20v%C
3%A5r%20del%201  

QR kode film  33: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
386/Samling-6-Fader-v-
229-r-del-
1#Film:%20Fader%20v%C
3%A5r%20i%20Bergpreke
nen  

QR kode film  34: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
386/Samling-6-Fader-v-
229-r-del-
1#Film;%C2%A0Fader%20
v%C3%A5r  
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LOGG  

REFLEKSJON 

 Tre ting du setter pris på hos foreldrene dine? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hvordan ser du for deg gud? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hvordan kan gud være en far for deg og hvordan ikke? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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OPPGAVER FRA DENNE GANG 

 Installer appen på din mobil og på mobilen til andre i familien 

 Prøv å be fader vår en gang hver kveld ved hjelp av appen 

 Prøv om du kan lage en egen bønn om ønskelig. (Opptak med mobil?) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på fader vår  

VELSIGNELSEN  

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 7 - FADER VÅR DEL 2 

Gi oss i dag vårt daglige brød, 

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere. 

INNGANGSORD: 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

HVOR SKJER JESUS?  (7-10 MIN) 

FILM: «HAN TOK DE FEM 

BRØDENE»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett? 

 Hva oppfattet du?  

 Har du noen gang opplevd å 

være sultne? 

 Hva er forskjellen mellom det å være sultne og det å ha 

lyst på mat?  

 Hva tenker du om at noen i Norge trenger hjelp for å ha 

nok å spise? 

 Har du noen gang sovet dårlig?  

  

QR kode film  35: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
387/Samling-7-Fader-v-
229-r-del-
2#Film:%20%C2%ABHan
%20tok%20de%20fem%2
0br%C3%B8dene%C2%BB 
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 FILM: JOH 6,1-15 - JESUS METTER 5 000  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Er det bare mat vi kan være sultne etter?  

 Andre ting v i kan være sultne etter?  

 

 

 

 

 FILM: JOH 6, 22-35 LIVETS BRØD  

BEGREPSAVKLARING «VÅRT DAGLIGE BRØD» 

 Hva betyr det at vi har «vårt daglige brød»?  

 Er det selvfølgelig at vi har «vårt daglige brød»?  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Er det alle som har nok å spise?  

 Gjør det noe med oss når vi vet dette?  

 Hva gjør oss?  

 Er det noe vi kan gjøre for å minne oss på det?  

FILM: FADER VÅR 2  

Ev.  Se filmen to ganger  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva så du? 

 Hva har du oppfattet? 

 Hvor er Berna?  

 Hva har det hun sier med Fader vår å gjøre? 

 Hva har det med deg å gjøre? 

 Hva kan du gjøre? 

QR kode film  36: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
387/Samling-7-Fader-v-
229-r-del-
2#Film:%20Joh%206,1-15 

QR kode film  37: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
387/Samling-7-Fader-v-
229-r-del-
2#Film:%20Joh%206,%20
22-35  

QR kode film  38: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
387/Samling-7-Fader-v-
229-r-del-
2#Film:%20Fader%20v%C
3%A5r%202  
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LOGG 

REFLEKSJON 

 Hva trenger du for å bli mette? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Noen konkrete ting du ønsker å tilgi?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Tre ting som du ønsker å be gud og medmenneskene dine om tilgivelse for.  

Skriv dem på en lapp som vi kan løfte opp til gud og brenne. (Spesiell avslutning i 

neste samling) 

OPPGAVER 

 Be noen om tilgivelse for noe du har gjord.  Hva opplever du? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Prøv å tilgi noe til noen.  Hva gjør det med deg? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Prøv å be fader vår en gang hver kveld ved hjelp av appen 

 Lær deg et bordvers eller lag et bordvers selv.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Hvilke diakonale aktiviteter har menigheten der du bor? Sjekk det! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på fader vår  

 Øve på bordvers 

VELSIGNELSEN (2 MIN) 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 8 - FADER VÅR DEL 3 

INNGANGSORD 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

 FILM: «HÅP BAK KRIGEN»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du sett  

 Hva har du oppfattet?  

 Hva betyr det å håpe?  

 Er det noe du håper på? 

VÅR ROLLE I LIVET – SAMTALE OM SYMBOLBILDE  

QR kode film  39: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
389/Samling-8-Fader-v-
229-r-del-3  

Bilde   38 
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REFLEKSJONSSAMTALE  

 Hva forteller dette bildet? 

 Hva kan vi gjøre for å hjelpe «engelen»? 

 Hva er en visjon?  

 Er en bedre verden bare en visjon?  

 Kan vi gjøre verden bedre?  

FILM: MATT 7,12 – DEN GYLNE REGEL 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Et sted å begynne?  

 Vill vi noen gang oppleve en perfekt eller i det minste 

bedre verden?  

 

 

 

FILM: ÅP 1,1-2; 21,1-5 - NY HIMMEL OG NY JORD 

Mennesker har ofte visjoner om en ny og bedre verden. Noen 

tanker har de selv kommet på, andre har gud sendt dem.  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva tenker du om denne? 

 Hvordan ser en slik verden ut for deg? 

 

 

  

QR kode film  40: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
389/Samling-8-Fader-v-
229-r-del-
3#Film:%20Matt%207,12  

QR kode film  41: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
389/Samling-8-Fader-v-
229-r-del-
3#Film:%20%C3%85p%20
1,1-2;%2021,1-5  
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REFLEKSJON OM «FADER VÅR» KIRKEN I JERUSALEM 

  

Bilde   40 

Bilde   39:  
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 Har du sett denne kirken før?  

 Hvor er den?  

 Hva er spesielt med den?  

 Hva gjør vi overfor gud når vi ber denne bønnen? Viser respekt og ære 

 Hva gjør det når mennesker over hele verden ber samme bønn?  Skaper 

fellesskap 

 Når vi ber fader vår er vi del av et stort fellesskap. 

FILM: FADER VÅR 3  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:  

 Hva har du oppfattet? 

 Hvor har Berna opplevd gjennom denne dagen?  

 Hva var det som fristet Marianne?  

 Hva har det med deg å gjøre? 

 Hva kan du gjøre? 

  

QR kode film  42: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
389/Samling-8-Fader-v-
229-r-del-
3#Film:%20Fader%20v%C
3%A5r%203  
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LOGG  

REFLEKSJON 

 Hvordan ser en god verden ut for deg?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva ønsker du å takke gud for? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva vil du klage til gud for? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hjelper det å bare klage uten å gjøre noe? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Hva kan du gjøre for å gjøre verden litt bedre? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

OPPGAVER  

 Prøv å be fader vår en gang hver kveld uten hjelp av appen 

 Lær deg en kveldsbønn 

 Tør du å lede fader vår i en av de neste gudstjenestene? 

PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på fader vår  

 Kveldsbønn 

VELSIGNELSEN 

 Gi syndene til gud  

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 9 - DE 10 BUD 

INNGANGSORD 

• Lystenning 

• Innledning med korstegning 

• Trosbekjennelsen 

• Fader vår (konfirmantene får lede denne gang) 

• Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller 

aktuell bønn rundt globen) 

FILM: «GLEM IKKE Å VÆRE GJESTFRIE»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett?  

 Hva har du oppfattet?  

 Hva gjør kirkens samfunn for 

folk? 

 Hva er kristne tro?  

 Hva jobbet de med? Repetisjon fra trosbekjennelsen 

og fader vår (15 min) 

  

FILM: DEN APOSLISKE TROSBEKJENNELSEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Kan du den fortsatt? 

 Hva snakket vi om forrige gang? 

– Fader vår og Jesus Kristus. 

 Noe nye tanker etter sist 

samling? 

 

QR kode film  43: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
390/Samling-9-De-10-
bud#Film:%20%C2%ABGl
em%20ikke%20%C3%A5
%20v%C3%A6re%20gjestf
rie%C2%BB  

QR kode film  44: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
390/Samling-9-De-10-
bud#Film:%C2%A0%20De
n%20apostoliske%20tros
bekjennelsen  
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FILM: 2 MOS 19,20;20,1-20 - TI BUD SOM REGLER FOR LIVET  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva skjedde? 

 Vet dere hva som stod i de ti bud? 

 

 

 

FILM: TI BUD SOM POESI  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva stod i de ti bud? 

 Merker dere noe spesielt tegn 

han brukte? 

 Tall tegn som «huskelapp» - Hva 

forteller disse oss? 

o «Gud» - 1 tall håndform. 

o 2-tegn, banneord 

o 3-tegn, hvile 

o 4-tegn, «tar vare» 

o 5-tegn, slå 

o 6-tegn, kjæreste (ektefelle) 

o 7-tegn, ran (pistol) 

o 8-tegn, lyve (ro seg bort) 

o 9- tegn, «lyst på» 

o 10-tegn, «Begjær, lyst å ta ta» 

  

QR kode film  45: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
390/Samling-9-De-10-
bud#Film:%202%20Mos%
2019,20;20,1-20  

QR kode film  46: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
390/Samling-9-De-10-
bud#Film:%20Ti%20bud%
20som%20poesi  
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LOGG  

REFLEKSJON: 

 Hva har du lært av trosbekjennelse og de ti bud?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Noe du ønsker å endre på? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Noe du ønsker å gjøre for deg selv og/eller for de andre? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hvordan kan du hente dine styrker fra? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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OPPGAVER 

 Reflekter rundt de ti bud og lær den med hjelp av appen 

 Lag en liste over ting du har gjort og tenkt som du ønsker å endre på. Be Fader 

om hjelp og styrke. Fjerne den byrde hvis du har noe byrde å bære. 

 Finn fram en stein og slipp det i bolle med vann. Be den liste på forrige punkt for 

deg selv stillhet. 

PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på de ti bud  

VELSIGNELSEN 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 10 - KJÆRLIGHETSBUDET – NESTEKJÆRLIGHET 

INNGANGSORD  

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår (konfirmantene får lede denne gang) 

FILM: «HVEM ER JEG?»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hvem er du? 

 Hva bestemmer hvem du er? 

 Hva bestemmer deg? 

 

 

 

 

FILM: «DEN ANONYME HJELPEREN»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva har du sett?  

• Hva har du oppfattet?  

• Hva har damen opplevd? 

• Hvordan påvirket hennes 

opplevelse henne?  

• Hva jobbet de med? 

• Hvem er jeg?  

 

QR kode film  47: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-
rlighet#Film:%20%C2%AB
Hvem%20er%20jeg?%C2
%BB  

QR kode film  48: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-
rlighet#Film:%20%C2%AB
Den%20anonyme%20hjel
peren%C2%BB  



 
90 

FILM: MATT 22,37-40 - DET DOBLE KJÆRLIGHETSBUDET 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva har du sett?  

• Hva har du oppfattet?  

 Hva forteller denne tekst dere?  

 Hva sa Jesus? 

 Grunnleggende, hvorfor tror du? 

  

QR kode film  49: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-rlighet  
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BILDE: NO IDENTITY 

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva forteller bildet deg? 

 Speilet – virkelighet 

 Følelser? Tanker? Som ligger under? 

 Usynlig og synlig? 

  

Bilde   41  
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BILDE: ROLLER  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva forteller bildet deg? 

 Alle er ulike? Hvordan ulike? 

 Hva har alle til felles? 

  

Bilde   42: Roller i klassen - https://www.slideshare.net/wglaerum/ungdom-og-identitet-1414428 
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BILDE: HJERTET 

 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva menes denne tekst? Hvordan vil du tolke dette? 

 Hvordan har du med deg selv, hva føler du her om dagen? 

 Påvirker denne følelsen din deg og hvordan du er? 

Bilde   43 
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FILM: «UTEN FORAKT»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva ser du? 

 Hva oppfattet du? 

 Hva kan være sammenheng til 

siste film?  

 Hva er liknende? Forskjellig? 

 Hvorfor tror dere de to damer gjorde det de gjorde? 

 De som opplevd vonde ting og forstår andre – ønsker å 

hjelpe andre? 

 De som ikke opplevd vonde ting vil ikke forstå andre? 

 Hvor er guds plass? 

BILDE: «DEN SOM ER UTEN SYND FÅR KASTE FØRSTE STEIN» 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

• Kjenner dere til vers i bibel - Joh 8,2-11.? 

• «Den som er uten synd får kaste første stein» 

QR kode film  50: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-
rlighet#Film:%20%C2%AB
Uten%20forakt%C2%BB  

Bilde   44 
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FILM: JOH 8,2-11 – DEN SOM ER UTAN SYND 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva forteller denne fortelling? 

• Alle kan feile? Hvem skal «dømme»? 

• Husker du trosbekjennelse og fader vår? 

• Hva sa disse tekstene? 

• Har du opplevd noe var ikke grei mot deg? 

• Hvordan takler du det? 

 Hva gjør du? 

 Snakker du med noen? 

 

LOGG  

REFLEKSJON 

 Hva har du lært av det doble kjærlighetsbudskapet?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Noe du ønsker å endre på? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

QR kode film  51: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-
rlighet#Film:%20Joh%208
,2-11  
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 Noe du ønsker å bidra med hjemme eller venner? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva kan du gjøre for deg selv og de andre? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hvor kan du hente din kjærlighet fra? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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OPPGAVER 

 Finn 5 ting som er gode med deg selv  

o Kunnskap 

o Ferdigheter 

o Styrker 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Lær deg de ti bud utenat med hjelp av appen. Øv minst en gang hver dag 

 Lær deg Den lille bibelen utenat.  Øv minst en gang hver dag 

PRAKTISK ØVELSE  

FILM: KJÆRLIGHETSBØNNEN  

Vi øver på bønnen insprirert av Bjørn 

Eidsvåg:  

 «La ikke kjærlighet og trofasthet vike 

fra meg Jesus, la meg lære av deg  

Styrk meg i troen på at du er med 

meg la meg stole på deg 

La ikke ærlighet og ydmykhet vike fra meg  

Jesus, la meg lære av deg  

Styrk meg i troen på at du er med meg  la meg hvile i deg 

Takk at du rettferdiggjør  alene ved tro» 

VELSIGNELSEN  

 Luthers kveldsbønn  

 Velsignelse  

QR kode film  52: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
391/Samling-10-Kj-230-
rlighetsbudet-nestekj-
230-
rlighet#Film:%20Kj%C3%
A6rlighetsb%C3%B8nnen  
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SAMLING 11: FASTE OG FASTEAKSJONEN 

INNGANGSORD  

• Lystenning 

• Innledning med korstegning 

• Trosbekjennelsen 

• Fader vår (konfirmantene får lede denne gang) 

•  

FILM: «INGEN ER LIKE»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

• Hva har du sett?  

• Hva har du oppfattet?  

• Hva er det som gjør deg unik?  

• Hva er det som gjør deg 

verdifullt? 

 

 

FILM: LUK 10, 25-37 - DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett?  

 Hva har du oppfattet? 

 Hvem er en neste for mannen i grøfta? Hvorfor? 

 Hvem kan du være en neste for? 

  

QR kode film  53: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
392/Samling-11-Faste-og-
fasteaksjonen#Film:%20%
C2%ABIngen%20er%20lik
e%C2%BB  

QR kode film  54: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
392/Samling-11-Faste-og-
fasteaksjonen#Film:%20L
uk%2010,%2025-37  
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LOGG  

REFLEKSJON 

• En ting du har lært? 

_____________________________________________________________________ 

• En ting du lurer på? 

_____________________________________________________________________ 

OPPGAVER 

• Prøv å gi avkall på en ting i fastetiden 

_____________________________________________________________________ 

• Prøv å gjøre en ting  

_____________________________________________________________________ 

• Gå i fasteaksjonen - Tid og sted for oppmøtet: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

PRAKTISK ØVELSE  

• Øve på kjærlighetsbønnen 

• Øve på de 10 bud 

• Øve på den lille biebelen 

VELSIGNELSEN 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 12 – SKRIFTE OG DEN LILLE BIBELEN 

INNGANGSORD 

• Lystenning 

• Innledning med korstegning 

• Trosbekjennelsen 

• Fader vår (konfirmantene får 

lede denne gang) 

FILM: «HVEM KAN SE GUD?»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett?  

 Hva har du oppfattet?  

 Hva slags menneske står i fokus 

her? 

 Kan det henne at du har møtt 

henne? 

 Hva tenker du når du møter slike som henne? 

 FILM: LUK 6,  20-22 – SALIGPRISNINGENE 

 Det finnes det noen ting som gud setter særlig pris 

på: 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett? 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva betyr fattig?  

 Hva betyr å «gråte nå»  

 Hva utfordrer teksten oss til?  

 Klarer vi bare å leve slik som gud ønsker det? Ærlig svar!  

 Hva kan føle på grunn av dette?  

QR kode film  55: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
393/Samling-12-Skrifte-
og-den-lille-
bibelen#Film:%20%C2%A
BHvem%20kan%20se%20
gud?%C2%BB  

QR kode film  56: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
393/Samling-12-Skrifte-
og-den-lille-
bibelen#Film:%20Luk%20
6,%2020-22  
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BILDE: RYGGSEKK 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva er sammenhengen mellom dette bilde og synden? 

 Hva skjer når sekken blir tyngre og tyngre? 

  

Bilde   45 
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BILDER – FYSISK OG ÅNDELIG BAGASJE 

  

Bilde   46 
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REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva vises på disse bildene?  

 Hva har de to tingene felles?  

 Hva skiller dem?  

FILM: SKRIFTEMÅL 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva tenker du om det?  

 Hva er forskjellen mellom å skrifte til en prest, en 
medkirsten eller gud direkte  

 Hvorfor kan en prest eller annen medkristen tilsi 
forlatelsen? 

QR kode film  57: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
393/Samling-12-Skrifte-
og-den-lille-
bibelen#Film:%20Skrifte
m%C3%A5l  

Bilde   47 
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FILM: JOH 3,16 – DEN LILLE BIBELEN 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

 Hva har du oppfattet? 

 Hva betyr ordene? 

o Elske? 

o Enbårne? 

o Frelse? 

o Fortapt?  

o Evig liv? 

 Verset kalles for «Den lille bibelen?» - hvorfor? 

LOGG  

REFLEKSJON 

 Hva er skrifte? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hvor kan du skrifte? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

QR kode film  58: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
393/Samling-12-Skrifte-
og-den-lille-
bibelen#Film:%20Joh%20
3,16  



 
105 

 Hvilket vers kalles «Den lille bibelen?» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

OPPGAVER: 

 Lær deg «den lille bibelen» utenat! 

 Hvilke menigheter eller kirkesamfunn finns der du bor? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på Joh 3,16 

 Øve på en bønn 

VELSIGNELSEN (1 MIN) 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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SAMLING 13 - MISJON 

INNGANG  (15 MIN) 

INNGANGSORD 

 Vi tenner et lys som tegn for at samlingen begynner  

 Vi sier trosbekjennelsen 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Dåpsbefaling 

FILM: «GAVEN SOM GIS VIDERE» 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett  

 Hva har du oppfattet?  

 Hvilken gave har Egle fått?  

 Er det gaver du har fått? 

 Er det noe du kan gi videre?  

 

  

QR kode film  59: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
485/Samling-13-
Misjon#Film:%20%C2%AB
Gaven%20som%20gis%20
videre%C2%BB  
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FILM: MATT 28,16-20 - MISJONSBEFALING 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

 Hva har du oppfattet av dette? 

 Hva tenker du om dette? 

 Hva type tekst er dette? 

 Begrepsavklaring: Missjon 

 Hvilke to perspektiv finnes i 

dette i forhold til oss? 

 Hvor kan dette oppdraget utføres? 

BILDE - MISJON FØR 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hvem er misjonæren? - Hvordan kjente du det? 

 Hva var tegnet for misjon før?  

 Hva er tegnet for misjon i dag?  

 Tror du ting har endret seg? 

QR kode film  60: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
485/Samling-13-
Misjon#Film:%20Matt%2
028,16-20  

Bilde   48 
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 Hva er bedre: 

o Å sende en norsk misjonær som må lære språket og kulturen, reiser ut 

og kommer hjem etter 5 år 

o Å utdanne en afrikansk misjonær som reiser hjem og blir der hele livet 

FILM: KATJA OG NABAI I MADAGASKAR 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva er misjon i dag? 

 Hva likte du? 

 Hva har imponert deg? 

 

 

 

LOGG  

REFLEKSJON 

 Hva er målet med misjon? 

o Hva er oppdraget fra Jesus? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o Hvem gjelder det? 

_____________________________________________________________________ 

 

QR kode film  61: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
485/Samling-13-
Misjon#Film:%20Katja%2
0og%20Nabai%20i%20Ma
dagaskar  
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o Hvor kan vi utføre det? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o Hvordan kan vi utføre det? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

o Kan døve være misjonærer?  

_____________________________________________________________________ 

 

OPPGAVER 

 Har menigheten din en misjonsavtale? Undersøk kirken etter spor! 

_____________________________________________________________________ 

 Hva er det? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Finnes det andre misjonsaktiviteter i nærområdet ditt? (Misjonsforening m.m.) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Øv på dåpsbefalingen/misjonsbefalingen og lær den utenat!  
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PRAKTISK ØVELSE  

 Øve på dåpsbefalingen 

VELSIGNELSEN  

o Luthers kveldsbønn 

o Velsignelse 
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SAMLING 14 - MARTIN LUTHER 

INNGANGSORD: 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

FILM: «HUN SOM IKKE GAV OPP»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

 Hva har du sett og oppfattet?  

 Kan Hanna være et forbilde for 

andre?  

 Hvorfor det? 

  

QR kode film  62: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20%C2%AB
Hun%20som%20ikke%20
gav%20opp%C2%BB  
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BILDE: MARTIN LUTHER 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva vet vi om han?  

 Hvor levde han? 

 Hvorfor husker vi han? 

Bilde   49: Martin Luther - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180205 
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FILM: «STUDENTEN MARTIN LUTHER»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva oppdaget Luther? 

WIKIPEDIA: «MARTIN LUTHER»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Når levde Luther? 

 Hvor levde han? 

 Hvorfor husker vi han?  

FILM: BOT OG NÅDE  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva var slagordet til Luther? 

 Hva skal livet handle om? 

 

FILM: AVLATSBREV 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva var Luther imot? 

 Hva skulle folk følge etter? 

 

 

QR kode film  63: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20%C2%AB
Studenten%20Martin%20
Luther%C2%BB  

QR kode film  64: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Bot%20o
g%20n%C3%A5de  

QR kode film  65: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Avlatsbr
ev  

Annen QR 16: 
https://no.wikipedia.org/
wiki/Martin_Luther  



 
114 

FILM: KIRKENS PENGEBRUK 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva skal menneske ikke bruke   

penger på? 

 Hva skal menneske bruke penger   

på? 

FILM: MENNESKESYN OG   

ARVESYNDEN (RESSURS) 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva handler synd om?  

 Hva er viktigere enn synden? 

QR kode film  66: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Kirkens%
20pengebruk  

QR kode film  67: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Mennes
kesyn%20og%20arvesynd
en  
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BILDE: LUTHER MED BIBEL 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva forteller dette bilde? 

 Hvilket arbeid til Luther viser det til? 

 Hva var nytt med dette? 

 Språk: Bibelen skal brukes på folkets morsmål  

 Oversatte bibelen til tysk og vi oversetter i dag til tegnspråk. 

 Hvor oversatte Luther?  

 Hvorfor hadde han tid til det? 

Bilde   50 
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FILM: LUTHER PÅ WARTBURG 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett?  

 Hva tenker du om det? 

 

 

 

 

FILM: ROM 5,1-11 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du oppfattet?  

 Dette er et vers som var spesielt viktig for Luther.  

Hvorfor?  

 Hva er nåde? 

 Trenger vi en nådig gud? 

  

QR kode film  68: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Luther%
20p%C3%A5%20Wartbur
g  

QR kode film  69: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20Rom%20
5,1-11  
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FILM: «SANKT MARTIN LUTHER?»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Martin Luther som forbilde? 

o Hva taler for det?  

o Hva taler imot det? 

 

 

 

 

LOGG  

REFLEKSJON 

 Hvorfor er Martin Luther viktig i dag? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Hva betyr Luther for oss som døve i kirken? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

QR kode film  70: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
486/Samling-14-Martin-
Luther#Film:%20%C2%AB
Sankt%20Martin%20Luth
er?%C2%BB  
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 Hvem er mine forbilder og hvorfor?   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

OPPGAVER  

 Finn et bibelord som er spesielt viktig som for deg?  

 Sjekk på: http://dovekirken.no/Ressurser/Tegnbibel  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 Øv på det! Vi skal lage opptak av det og vise det før eller i 

konfirmasjonsgudstjenesten 

PRAKTISK ØVELSE  

 Se etter et bibelord sammen 

VELSIGNELSEN  

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 

  

Annen QR 17: 
http://dovekirken.no/Res
surser/Tegnbibel  
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SAMLING 15 – GUDSTJENESTEN OG 

KONFIRMANSJONSGUDSTJENESTEN 

INNGANG  (10 MIN) 

INNGANGSORD: 

 Lystenning 

 Innledning med korstegning 

 Trosbekjennelsen 

 Fader vår 

 Femtegnsbønn (alternativ bønnevandring eller aktuell 

bønn rundt globen) 

FILM: «HJEMLØS MED JESUS»  

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett  

 Hva har du oppfattet?  

 Hva tror du hun hadde ønsket 

seg til en fest? 

 Kunne du gjøre noe for å gjøre 

situasjonen til henne og andre bedre? 

 

QR kode film  71: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
494/Samling-15-
Gudstjenesten-og-
konfirmansjonsgudstjene
sten#Film:%20%C2%ABHj
eml%C3%B8s%20med%2
0Jesus%C2%BB  
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FILM: PRESTEN OG FLAGGERMUSENE 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL  

 Hva har du oppfattet? 

 Hva tenker du om det? 

 Er konfirmasjonen en avslutting av noe eller en 

begynnelse av noe? 

 Klar for en annen ide? 

 

 

 

 

FILM: FIL 4,4-18 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 

 Hva har du oppfattet? 

 Hva tenker du om det? 

 Skal livet som kristen være surt eller glede? 

 Når du gleder deg gjør du det helst alene eller sammen  

med andre? 

 Hvor kan kristne uttrykke sin glede over fellesskapet med  

hverandre og med gud? 

  

QR kode film  72: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
494/Samling-15-
Gudstjenesten-og-
konfirmansjonsgudstjene
sten#Film:%20Presten%2
0og%20flaggermusene  

QR kode film  73: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
494/Samling-15-
Gudstjenesten-og-
konfirmansjonsgudstjene
sten#Film:%20Fil%204,4-
1  



 
121 

FORBEREDELSE AV KONFIRMASJONSGUDSTJENESTEN 

 

VELSIGNELSEN 

 Luthers kveldsbønn 

 Velsignelse 
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VEDLEGG 

TIDEBØNNER (LUTHER) 

INNLEDNING 

 

TROSBEKJENNELSEN 

 

  

QR kode film  76: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#3%20Tr
osbekjennelse  

QR kode film  75: 
(innledning) 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#1%20In
nledning  

QR kode film  75: 
(Forklaring 1): 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#2%20Fo
rklaring%201  
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FADER VÅR 

 

ORD FOR DAGEN ELLER NATTEN 

 

LUTHERS MORGENBØNN 

 

  

QR kode film  78: 
(Forklaring 2) 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#4%20Fo
rklaring%202  

QR kode film  77: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#5%20Fa
der%20v%C3%A5r  

QR kode film  80: 
(Forklaring 3) 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#6%20Fo
rklaring%203  

QR kode film  79: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#7a%20
Morgenb%C3%B8nn  



 
124 

LUTHERS KVELDSBØNN 

 

 

  

QR kode film  81: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#7b%20K
veldsb%C3%B8nn  
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FORSKJELLIGE FORBØNN 

FEMTEGNSBØNN 

 

 

 

 

 

 

FORBØNN 

 

KJÆRLIGHETSBØNN 

  

QR kode film  82: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Femteg
nsb%C3%B8nn  

QR kode film  83: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Forb%C
3%B8nn  

QR kode film  84: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Kj%C3%
A6rlighetsb%C3%B8nn  

Bilde   51 



 
126 

BORDVERS  

I JESU NAVN 
 

TAKK FOR MAT OG 

FELLESSKAP 

 

GUD SIGNE MATEN 

PÅ VÅRT BORD 

 
 

Å DU SOM METTER 

FUGLENE 

 

TAKK FOR MATEN 

O GUD 

 

QR kode film  86: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#I%20Jes
u%20navn  

QR kode film  87: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Takk%2
0for%20mat%20og%20fel
lesskap | 

QR kode film  89: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#%C3%85
%20du%20som%20mette
r%20fuglene  

QR kode film  85: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Takk%2
0for%20maten%20o%20
Gud   

Bilde   52 

QR kode film  88: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
497/B-248-nner-for-
konfirmanttiden#Gud%20
signe%20maten%20p%C3
%A5%20v%C3%A5rt%20b
ord  
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ANDRE RESSURSER 

FILM: BUD 1 - KJÆRLIGHETENS LOVSANG 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett og oppfattet? 

 Hva er det viktigste budet? 

 Hvorfor er det det viktigste? 

 Hvor ble opptaket gjord? 

 Hva ble vist på alteret? 

 Hvem var mennene på alteret? 

 Hvilken tekst handlet filmen om? 

  

FILM: BUD 2 – KATHARINA VON BORA 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett og oppfattet? 

 Hvem var Katharina von Bora? 

 Hvilket bud kan knyttes til denne filmen? 

 Hvorfor? 

 

 

 

 

QR kode film  90: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
501/Andre-
ressurser#Film:%20Bud%
201%20-
%20Kj%C3%A6rlighetens
%20lovsang  

QR kode film  91: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
501/Andre-
ressurser#Film:%20Bud%
202%20-
%20Katharina%20von%2
0Bora  

Bilde   53 
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FILM: NATTVERD 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL 

 Hva har du sett og oppfattet? 

 Hva skjer i nattverden? 

 Hvilke fellesskap feires i nattverden?   

QR kode film  92: 
http://dovekirken.no/Arti
kler/Nyheter/ArticleId/63
501/Andre-
ressurser#Film:%20Nattv

Bilde   54 
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NOTATER 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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