Plan for undervisning, 1.kommunions - holdet 2019-2020
Dato

Tema

Før messen

1. Hvem er jeg?

Velkommen. Navneopråb,
Lære hinanden at kende.

2. Gud skabte mig speciel

7.09.19

3. Gud er altid med mig - vi
kan snakke med Ham

Intro til katekesen. Hvorfor vi er her? Hvem er Gud? Hvem er mig?
Jeg er speciel i Guds øjne.

Efter messen

Undervisning/leg.
Sange:
- De faste messeled (Halleluja)
- Vi sætter os i ringen.

Hvad er bøn? Korstegn. Krucifiks. Fader Vor.
4. Bøn
Bibelen – en bog med spændende historier.

Forældremøde kl. 13-14

5. Biblen
Kort intro til messen: messe-hæfter

1. Liturgisk år
28.09.19

2. Kirke – vores hjem

Navneopråb.
Lære hinanden at kende.
I løbet af kirkeår fejrer vi begivenheder fra Jesus liv.
Kirke år. Liturgiske farve
Kirke – som bygning (forskellige områder-navne)
I Kirken før messen: sakristiet: præstens tøj

1. Dåb
09.11.19

2. Kirkens fælleskab

1. Biblen
7.12.19
2. Ordets Liturgi

Kirke-jagt
Undervisning/leg
Sange:
- De faste messeled (Hellig,
hellig +Herre forbarm dig
- Som korn fra mange marker

Navneopråb, intro; repetition.
Dåb (Jesu blev også døbt – læse historien fra Bibelen)
Gud kender mig med navn.
Gennem dåben tilhører jeg kirken.
Kirken: alle døbte
Messen: intro: fælles fest
Forbønner – vi beder for hinanden

Døbefont. Korstegn ved døbefont
Undervisning/leg.

Navneopråb, intro; repetition.
Bibelen – en bog med spændende historier-repetition
Messen-alle døbte samles for at fejre messen som en familie.
Ordets liturgi.

Adventshygge
Advent/Jul sange
Adventkrans

Sange:
- De faste messeled (Guds Lam)
-Vinden ser vi ikke

3. Læsninger

Repetere hvad man gør før Evangeliet.

4. Evangelium
5. Prædiken
1. Den sidste måltid

11.01.20

2. Messen som måltid –
brødets liturgi
3. Altar
4. Kommunion

1. Lignelse om den
fortabte son
1.02.20

2. Gud er Far, der tilgiver
3. Skriftemål intro

21-23.
02.20

Den sidste måltid – historien.
Altar
Brød (Kristi Legme), Vin (Kristi blød)
Kommunion; Første kommunion

Forældremøde (13-14)-weekend Øm

Øve hvordan vi gør ved Eukaristien

Hvad er lignelsen
Lignelse om den fortabte son (Gud er Far, der tilgiver)
Synd. At synde. Tilgivelsen.

Undervisning/leg
Sange:
- Dansens Herre

Forsoningens sakramente et er tegn på, et Gud elsker os.

1. kommunions-weekend på Øm
Skriftemål: skriftestol; skriftemål ord
1. Skriftemål

7.03.20
2. De 10 bud

21.03.20

Sange:
- Ære være Gud

Skriftemåls-gudstjeneste i
kirken
OBS INGEN MESSE

Forberedelse til skriftemål: ”skriftespejl”

Freds-hilsen: Gækkebreve
Undervisning/leg

Gud giver os vejledning (de 10 bud) fordi Han elsker os.

Sange:
- Over hele jorden

Børnene kommer til skrifte, dekorerer lys, laver repetitionsløb i
kirken mm; Jesus er God Hyrde- lignelse om mistede får

Forældremøde kl 13-14
Børnene færdiggør skriftemål og har
aktiviteter med ung-ledere

18.04.20

Generalprøve
OBS INGEN MESSE

Til generalprøven øver vi, hvordan vi gør til 1. kommunionen, de sange vi skal synge og de forbønner og
læsninger, nogle af børnene skal læse.
Forbønner + læsning til d.25.04 fordeles & øves
De børn, der skal til førstekommunion kl 10 møder kl. 10-11.30 og de der skal kl 13 møder kl. 13-14.30

25.04.20

1.kommunion

2 messer: kl. 10 og kl. 13 OBS børnene møder en halv time før i menighedssalen

