Et rollespilsløb tilpasset dit
sogn.

Indholdet:
Rollen,
som konfirmanderne i hold på to træder ind i, er en person,
som færdes i udkanten af personkredsen omkring Jesus og
som kommer tæt på mange af de begivenheder, vi møder i Ny
Testamente.
Målet i spillet
er for deltagerne at finde ”den skat som tyve ikke kan stjæle
og rust ikke ødelægge” – og i forhold til de øvrige deltagere at
vinde ved at få den største score .
Det pædagogiske mål
er, at konfirmanderne gennem den indlevelse, som det betyder at de selv skal træffe valg, får en dybere forståelse af de
eksistentielle og teologiske sider i fortællingen om Jesus.

> For op til 60-70 konfirmander (kan
dubleres samme dag). Kan tilrettes
til flere.
> Vi supplerer gerne med anden undervisning, så en hel blokdag er
dækket.
> Afvekslende og engagerende
møde med det meste relevante Jesus-stof og eksistentielle livstemaer.

Konfirmanderne synes det
er sjovt!
Bestil nu
Blokdage-systemer kan betyde at der er rift
om bestemte datoer! Husk at lørdage - eller
evt søndag eftermiddage kan have særlige fordele.
Se og læs mere på

www.kristendomsundervisning.dk

Afvekslende former:
Eller ring til mig på 23 60 76 34 og hør nærmere.

Høre-historiegrupper hyggelig, lidt stilfærdig indledning - ved Genezareth Sø
Labyrinten
Holdene bevæger sig gennem poster i fysisk opbygget labyrint,
som i sin sorte mystik faktisk er lidt uhyggelig. Overalt gælder
det: træf det eksistentielt rigtige valg!
Byløb
Holdene bevæger sig via poster – fordelt hos handlende, bibliotek, o.l. lygtepæle, i grønne anlæg - gennem farlige klippepas, med risiko for røverisk overfald, arme mennesker, der
trænger til hjælp, valg mellem broen direkte ind i himlen og
den snævre vej, ophold på samaritanerens kro osv
PC-løb
Ved pc’er i undervisningslokale - næsten i bogstavelig forstand
fra Herodes til Pilatus - i Jerusalem
I kirkerummet (målet)
Om opstandelsen via enkle opgaver i kirkerummet.

Kristen Skriver Frandsen,
Den Hemmelige Vej-teamet
Religionspædagogisk konsulent
Jeg kan kun anbefale rollespilsløbet .Det stærke er,
at konfirmanderne bliver nødt til at forholde sig til
Jesus-historien ved at træffe en række valg for at komme
videre .—Anne Mette Gundesen, Alslev

..et teologisk godt sammenhængende rollespilsløb, som
vi nu har brugt to år i træk.
Andreas Buur Melchiorsen, Skærbæk
Lærende uden at være belærende. Lødigt, sjovt og udfordrende.. Jeg vil vælge det igen. - Jens Elkjær, Borup

