
Kopiark til  tankestartergruppe-lederne (klip evt.  en seddel ud til  hver 
tankestarter-leder) 
 

 

Tank estarte r –  TØR DU? FRYG T IKK E? 
Opdel deltagerne i grupper af ca. 4 - 6 (gerne med en leder/assistent i hver), sæt jer omkring tankestarterne og snak 
om spørgsmålene og billederne. Sørg for at alle komme til orde. 
Vær ikke bange for at give tænke-tid, hvor der kan blive stille, inden tankerne bliver til ord og tungen kommer på 
gled. Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal nå omkring alle billeder og spørgsmål, men at det er fint nok at 
snakke om det, som billeder og spørgsmål sætter i gang hos den enkelte gruppe.  
Afslut evt. med en runde hvor alle siger: Jeg vil gerne have mod til at …. 
 
Billederne på tankesta rteren kan forestille både mod og frygt. Billederne er til fri fortolkning, og der kan f.eks. 
snakkes om både frygten og modet i det enkelte billede.   
- Er der både mod og frygt hos barnet der gemmer sig i puderne? 
- Er hænderne i baderingen tegn på mod eller frygt?  
- Flygter man fra noget uhyggeligt eller løber man hen mod lyset? 
- Hvor modig eller bange skal man være for at tage imod en udstrakt hånd? 
- Hvilke forskellige udtryk kan frygt have (se f.eks. de forskellige emojiis i hjørnerne) 
 
Eksempler på  brob ygningsmulighed er mellem bib elfortælling og hverda gsliv  

• Der er mange hverdagssituationer, som fortæller os at vi skal frygte  og være bange for f.eks. terrortrusler, 
karaktergennemsnit, skilsmisse, at blive forladt og være alene, blive svigtet, ikke blive liket. Overfor dette 
står Bibelens ord: ’Frygt ikke!’. (Det siges at ordene ’Frygt ikke’ optræder i Bibelen 365 gange – en gang for 
hver dag i året.) 

• Selv når vi plumper i med begge ben ligesom Peter (når vi f.eks. får sagt eller gjort noget dumt, kommer til at 
såre en anden, går over stregen), så har vi en tro på at der altid  bliver rakt en hånd ud til os, så vi kan 
komme igen. Gud er i hvert tilfælde altid klar til at række os en hånd eller bære os der, hvor vi ikke kan 
bære os selv. 

• Det er vigtigt, at vi tør tro på, at det nok skal gå, og at Gud er med os, når vi tør gå ud på dybt vand f.eks. ved 
at komme ud af sin comfort zone, gøre noget man ikke er sikker på, overnatte væk hjemmefra på 
weekendtur, spise noget fremmed, gå hen og snak med en ny eller crowd surfe.  
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