
 

Undervisningsplan 22/23 
 
 
HUSK: at en hver søndag har en undervisnings karakter. Børn og voksen lærer meget, 
når de deltager i messen. Men udeover de almindelige søndage, tilbyder vi ekstra 
undervisning til vores børn og unge.  
 
Under hver undervisningstime øves Fader Vor og Hil dig Maria (efter bønnen er 
introduceret) 
 
4. september 
Ryste sammen lege 
Bibelfortælling om Guds skabelse af verden 
Hvem er Gud? 
Hvordan beder vi til Gud? 
Hvordan møder vi Gud i kirken? 
 
18. september 
Hvem er Jesus? 
Hvordan møder vi Jesus i kirken? 
Hvordan beder vi til Jesus? 
 
2. oktober 
Hvorfor går vi i kirke? 
Hvordan fejres messen? 
lære om korstegnet 
 
16. oktober 
Bibelfortælling om Jesus dåb 
Hvad er dåben? 
Hvorfor fejres dåben? 
Hvordan fejres dåben? 
 
30. oktober 
Hvad er helgener? (Alle helgens dag) 
Hvem er Helligånden? 
Hvad er en skytsengel? 
Vi kan også bede Maria om forbøn 
-Introduktion til Hil dig Maria 
 
13. november 
Hvad gør/siger vi under messen? 
- Kendskab til de vigtigste svar og deres betydning 
 
27. november  
Synd og tilgivelse 
- Syndsforladelse under messen 



 

11. december 
Bibelfortælling om Jesus fødsel 
Synge Julesang 
 
8. januar 
Bibelfortælling om Moses og de 10 bud 
- opgave med at lime de 10 bud på “stentavler ark” 
Samtale om at leve som kristne 
 
22. januar 
Bibelfortælling om Noas ark og syndfloden 
Samtale om synd og samvittighed 
 
5. februar 
Forberedelse til Fastelavns sjov mm. 
 
19. februar 
Fastelavns sjov 
 
5.  og 19. marts  
Påskefortælling fra bibelen 
Samtale om Jesus død og opstandelse 
Vi går alle de 14/15 korsvej stationer 
 
23. april  
Genopfriskning: 
Vigtige personer fra bibelen (Gud, Jesus, Helligånden, Maria) 
Samtale om bibelen 
Hvorfor går vi i kirke? 
Hvordan fejres messen? 
-lære om korstegnet 
Vi beder Fader Vor, Hil dig Maria og genopfrisker de vigtigste svar under messen 
 
7. maj 
Genopfriskning: 
Synd og tilgivelse 
Skriftemålet 
Vi beder Fader Vor, Hil dig Maria og genopfrisker de vigtigste svar under messen 
 
14. maj 
Genopfriskning: 
Hvad gør/siger vi under messen? 
- Kendskab til de vigtigste svar og deres betydning 
Vi beder Fader Vor, Hil dig Maria og genopfrisker de vigtigste svar under messen 
 
18. maj  
Første Hellige Kommunion 



Undervisning i Slagelse (eventuelt også i Kalundborg): 

4. september 2022 
18. september 2022 
2. oktober 2022 
16.oktober 2022 
30. oktober 2022 
13. november 2022 
27. november 2022 
11. december 2022 (Luciaoptog) 
8. januar 2023 
22. januar 2023 
5. februar 2023 
19. februar 2023 (fastelavn) 
5. marts 2023 
19.marts 2023 
23. april 2023 
7. maj 2023 
14. maj 2023 
18. maj 2023 Kristi Himmelfart: 1. Hellige Kommunion


