
Pligten over for Gud
Rovere, dette er til jer. Nyd hinandens fællesskab og glem
for en tid alle spejderne. Her er fem idéer til at tage mærket
“Pligten overfor Gud”. Har du/I ikke allerede set videoen,
foreslår vi, at du ser den først. Vi ønsker jer god fornøjelse
med at tage mærket. Husk kaffe! 😉

Venlig hilsen
PUF (Patruljen for Udvikling af Forkyndelsesmateriale)

1. Løb om “Pligten over for Gud” og jeres egen tro
Løbet er tiltænkt som en walk and talk. Brug en aften eller et par timer en weekend
på at gå en mindre hike og undervejs hiv disse opgaver frem som det passer med
nogle pauser. Før I starter foreslår vi, at I snakker om følgende som en introduktion
til løbet. Snak om, hvad det vil sige at have en pligt. Stil fx disse spørgsmål: Hvad er
en pligt? Hvilke pligter har I i hverdagen? Hvilke pligter har vi som spejdere/ledere?
Hvad betyder det at have en pligt over for nogen?

a. Fortæl resten af gruppen, hvad du tror på.
I må ikke bruge ordene: Kristen, protestant, katolik, gud, guderne,
ateist, Jesus. Stil derefter spørgsmålet: Hvordan har du det med at
sætte ord på din tro?

b. Find hver især et symbol for “Pligten over for gud”.
Brug gerne lidt tid på at snakke sammen to og to, mens I går videre.
Præsenter derefter jeres valgte symboler for hinanden, og forklar,
hvorfor I har valgt dem.

c. Syng tre spejdersange, mens I går.
Sangene skal beskrive spejdernes forhold til Gud. Efter hver sang skal
I tage en snak om, hvilket forhold den beskriver. I kan fx synge “Op, al
den ting som Gud har gjort”, “Han har den hele vide verden i sin hånd”
eller “Du som gir os liv og gør os glade”.

d. Lav samlet som rover flok et digt eller sang omkring jeres forhold til
Gud/guderne, det guddommelige, det at tro eller andet.

e. Læs missionsbefalingen i biblen matt. 28 v. 18-20 og snak om følgende
spørgsmål:

https://www.youtube.com/watch?v=KRjhVEefAZM


Hvad betyder en befaling? Hvad betyder missionsbefalingen for kristne
i dag? Hvad betyder missionsbefalingen for jer hver især? Mener I man
skal døbes for at blive frelst, hvorfor/hvorfor ikke?

2. Se en kristen film sammen
Lav en hyggelige aften, start evt. med at spise sammen, og se derefter en film med
et kristent budskab. I skal alle overveje budskabet, værdierne og hvordan tro bliver
præsenteret, mens I ser filmen. Derefter skal I tage en snak om netop det.
Forslag til film: “Facing the giants”, “How to save a life”, “The passion of Christ”,
“Noah”, “Courageous”, “Overcomer”, “War room”, “Fireproof”, “Heaven is for real”

3. Lav en andagt om emnet “Tro”
Gå sammen i grupper af tre til fire personer og lav en andagt over emnet “Tro”.
Overvej hvem I vil holde andagten for. Vi foreslår, at I laver den til at vare mellem 15
og 30 min. Vælg hvilke sange og bønner, der skal være med. Overvej om der også
skal være en aktivitet. Er det hele lidt svært? Husk, at andagtsæsken, som alle
grupper har modtaget, kan hjælpe jer med inspiration. Kan I ikke finde jeres, så
kontakt os på PUF@kfumspejderne.dk, vi har flere som vi glædeligt uddeler.

4. Arranger et møde med et andet religiøst fællesskab
For mange troende er fællesskabet det afgørende for at fastholde troen. I skal finde
et andet religiøst/kristent fællesskab og lave noget sammen med dem. I kan fx
arrangere lejrbål, et fælles løb eller I kan spise sammen. Her er nogle bud på
religiøse fællesskaber: IMU (Indre Mission Ungdom), kirkekor, nogle højskoler,
frikirke menighed. Kender I ikke lige nogen, så brug Google eller spørg jeres lokale
præst.

5. Præsenter hvilket bibelvers, der bedst beskriver jeres individuelle tro
Ud fra nedenstående bibelvers skal I hver især finde det vers, der bedst kan beskrive
jeres tro. Præsenter derefter for hinanden, hvilket I har valgt og hvorfor.

a. Mos. 1 v. 1: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
b. Joh. 14 v. 6: Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet;

ingen kommer til Faderen uden ved mig
c. Heb. 11 v. 1: Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om

det, der ikke ses.
d. Sal. 22 v. 2: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt

borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.
e. Joh. 3 v. 16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne

søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv

f. Sal. 23 v. 4: Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du
er hos mig, din stok og din stav er min trøst.
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g. Rom. 12 v. 21: Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det
onde med det gode.


