
Tro på det
Her er 10 inspirations-idéer til at tage mærket “tro på det”.
Har du ikke allerede set de to videoer, foreslår vi, at du ser
dem først. Vi ønsker jer god fornøjelse med at tage mærket.

Vh
PUF (Patruljen for Udvikling af Forkyndelsesmateriale)

1) Lav et værk om hvad I tror på
Hver spejder skal lave en illustration af, hvad de tro på. Det kan være alt fra en planche,
digt, maleri, snitte værk eller skulptur. Det er ligemeget, om de tror på Gud eller ej. De
skal overveje, hvad de tror på og give det en form. Bagefter skal de præsentere det 1-2
min., hvor de forklarer, hvad de har lavet. Det kan evt. optages, så det kan vises senere
i en Snapchat-gruppe, deles på de sociale medier eller til en forældreaften.

2) Symboljagt
Gå på jagt efter alle de symboler, som kan have noget med det kristne at gøre. Det kan
fx være kors, fisk, franske lilje, hjerte, due, brød, dråbe eller får. Led gerne efter
symboler som har flere betydninger i forskellige religioner og sammenhænge – eller
symboler I bare er uenige om. Når I har fundet symbolerne, så tag en fælles snak om
dem og deres betydning.

3) Mød andre troende
Arranger et møde med nogle andre troende. De kan have en anden tro eller anden
trosretning, fx buddhister, frikirke, katolikker. Formålet er at finde ud af, hvad de tror på.
Hvad er lighederne og forskellene?
Her er nogle eksempler til, hvad I kan tage en snak om sammen med den troende.

1) Hvilke faste ritualer har de, hvad er det de altid gør, (ligesom vi har
spejdersangen og -bønnen)?
2) Hvordan forholder de sig til synd og tilgivelse?
3) Hvilke helligdage og højtider har de, og hvordan fejrer de dem?
4) Hvad sker der efter døden ifølge deres trosretning?

4) Hør et vidnesbyrd
Ifølge Den Danske Ordbog har ‘vidnesbyrd’ bl.a. denne definition: “En persons
forkyndelse af religiøse oplevelser eller tro”. Søg på internettet eller find en I kender,
som vil dele sin historie med sin tro eller religiøse oplevelse. Det kan være en præst, en
anden leder eller frivillig i KFUMs soldatermission.



5) Del jeres eget vidnesbyrd
Spejderne skal dele deres egen oplevelse med tro. Det kan de gøre ved at skrive det
ned eller indtale det i en kort video. Lad dem sætte ord på deres oplevelse af Gud, det
kristne eller noget andet guddommeligt.

6) Kultur og religion i kalenderen
Lad spejderne dykke ned i kalenderåret og få dem til at nedskrive alle de helligdage og
højtider, der findes. Derefter skal de få et overblik over, hvad de forskellige indbærer.
Hvad er hovedessensen i hver? Undersøg også hvad der egentligt er kristent, og hvad
der mere er blevet kultur eller tradition gennem tiden. Tillad spejderne at bruge Google.
Formålet er, at spejderne lærer alle helligdage og højtider, desuden at de kommer til at
lære forskellen på det kulturelle og det kristne i kalenderen.

7) Lav et løb om højtider
Spejderne skal vælge en højtid (eller alle højtiderne) og lave en post til hver højtid. Hold
fokusset på, hvad der er vigtigst i højtiderne ifølge biblen, og hvilke traditioner som ikke
er kristne. Fx til jul er der julekalenderen “Jesus og Josefine”, som er en kristen
julekalender, men det er “Nissebanden” ikke. Løbet kan seniorerne derefter holde for
troppen eller juniorspejderne, evt. med hjælp fra lederne. Synes I ikke, at spejderne
selv skal lave et løb, kan I som ledere sende dem på det påskeløb, som er i
andagtsæsken. Materialet I skal bruge, finder I på:
https://kfumspejderne.dk/gruppeledelse/det-kristne-stasted/

8) Overvær et ritual
Find nogle som laver et ritual eller en traditionsrig begivenhed. Det kan være;
barnedåb, nissedåb, kåret til julemand, student, ellers kan I overveje vores egne ritualer
fx spejdersang, bøn eller spejderhilsen. Stil jer en undren overfor ritualerne og find frem
til formålet med dem.

9) Undersøg Peters tvivl og tro
Disciplen Simon Peter er i gennem mange forskellige oplevelser i sin tro på Gud og
Jesus. Der er både steder i biblen, hvor han tvivler, og et sted hvor han har så stærk en
tro, at han formår at gå på vandet.
Her er tre steder man kan undersøge:

● Peters fornægtelse af Jesus; Mat. 14 v.66-72.
● Peter går på vandet; Mat. 6 v.45-52.
● Peters fiskefangst Joh. 21 v. 1-14.

Undersøg de tre bibelsteder med følgende spørgsmål:
1) Hvad er det for en tvivl Peter oplever?
2) Hvordan hjælper Jesus, Peter med sin tvivl?
3) Oplever spejderne selv, at de tvivler?
4) Hvordan finder de igen troen?

https://kfumspejderne.dk/gruppeledelse/det-kristne-stasted/


10) Hvad tror du om samfundet
Find 5-10 symboler og billeder af ting fra samfundet med henblik på at snakke om tro
og troværdighed herom. Fx Facebooks symbol, statsministeren, kongehuset, toget, en
reklame. Formålet er at undersøge, om vi tror på det. Her er nogle hjælpespørgsmål.
1) Er XX troværdig? 2) Handler vi på XXs budskab? 3) Er XXs budskab realistisk?
Fx når en reklame fortæller os, hvor meget vi kan tabe os ved at bruge et produkt, er
det så realistisk? Eller tror vi på, toget kører kl. 08:38, som togplanen hævder, når der
er ½ meter sne?

Tip: Husk at gøre det hyggeligt, når I skal snakke om dette emne. Inviter spejderne hjem til jer
selv og byd på kage, kaffe, te. Hyggelige omgivelser kan gøre meget ved en flok
teenage-seniorspejdere.


