
 

Idekatalog – LM’s tværkulturelle arbejde 
 
 
Når vi inviterer til forskellige arrangementer, er det godt at overveje tid og sted i forhold til den 
målgruppe, vi ønsker at invitere. 
Formålet med fællesskaberne kan være: 

• At dele tro  
• Skabe tillid, relationer, venskaber, netværk. 
• Fremme integration 
• Give information, undervisning, hjælp til livet i et nyt og fremmed land 
• Modvirke ensomhed 

 
Det er rigtig godt, hvis man kan skabe sammenhæng mellem aktivitet og forkyndelse. Det kan være en 
hjælp til bedre at forstå, hvad det handler om.  
Tal tydeligt, langsomt og undgå komplicerede sætninger og ord. Det, der kommunikeres med ord, må 
rigtig gerne ledsages af illustrationer.  
 
 
Højtider 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Advent Lave adventskranse 
Julekalender - lys 

Vi venter – Jesu komme 
Profetier om Jesus 

 

Jul Juletraditioner Juleevangeliet 
Tage udgangspunkt i julepynt, 
stjerne, hjerte, lys, engle osv. 
Andagt om gaven   
 

 

Fastelavn Fastelavn – hvad er det – 
Fastelavn historisk  
Faste i kristendommen og i 
andre religioner  
Lave fastelavnsris 
Tøndeslagning 

Faste i kristendommen 
Jesus fastede 

Samtale i 
smågrupper om 
faste 

Påske  Den første og den anden 
påske  

 

Store Bededag    
Kristi Himmelfart    
Pinse  Hvem er Helligånden - 

treenigheden 
 

 
 
 



Årstider 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Forår Mange forskellige kreative ideer 
som handler om forår -  

Undring over Skabelsen 
At blive født på ny - Nikodemus 

 

Sommer    
Høst Høst i Danmark – afgrøder 

Kornhøst 
Lave mad/kager med æbler 
 

Fortællingen om Ruth og Naomi 
Æblekerne – kernen og spiren – 
Guds levende ord 
Lignelsen om sædemanden 

 

Efterår Kreative aktiviteter med visne 
blade, kastanjer 
Kartoffelferie – efterårsferie 
Lave mad med kartofler 

Død – begravelse – det evige 
liv 

 

  

Vinter Snemand – kan laves af vat- 
eller flamingokugler 

Hvid som sne  

 
 
Mærkedage 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Fødsel    
Fødselsdagsfest Lagkageløb – opgaver skal løses 

ved forskellige poster, hvor man 
så får ingredienserne til en 
lagkage som holdet så laver 

Fødsel i Bibelen – Kong 
Herodes 

 

Bryllup  Brylluppet i Kana  
Fest  Det store gæstebud  
Død og 
begravelse 

   

Fra vugge til 
grav 

Info om fødsler, mærkedage i 
livet og døden 

Skabt af Gud 
Det evige liv 
Vi er forgængelige – Gud er 
evig   
 

Oplagt til 
samtale grupper 

 
 
Traditioner 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Skik og brug i 
Danmark 

   

Landetema Aktiver deltagerne 
Lad dem fortælle fra deres 
hjemland 

  

Ordsprog Danske ordsprog og ordsprog fra 
de steder deltagerne kommer fra 

Ordsprog i Bibelen  



Ord Aktiviteter og ordlege Bibelen den hellige bog – det 
levende ord 

 

Fup og Fakta Gætteleg med specielle 
genstande – tre forklaringer – to 
fup en fakta 

Sandhed og løgn – Jesus er 
sandheden 

 

Børneopdragelse  Borgerskab i Himlen  
Kønsroller    

 
 
Bygninger 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Mure Fortæl om forskellige kendte 
mure i verden 
Leg/konkurrence med at bygge 
størst/højest mur med 
sodavandsdåser eller andet 

Ham der brød muren ned 
Afrikansk fabel ?? 

 

Broer Forskellige kendte broer i verden 
Bygge broer 

Jesus er broen til Gud  

Tårne Bygge tårn – højest/bedst – brug 
spagetti og skumfiduser, 
sodavandsdåser eller andet 

Babelstårnet  

Lego Legoklodser – hver gruppe får 
det samme antal byggeklodser – 
bygger efter en model   
 

At bygge på sand eller klippe  

Skibe Folde papirs både Noahs ark 
Synd og frelse 

 

 
 
Faggrupper 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Politi Besøg af en politibetjent 
Nydanskere kan have et 
anstrengt forhold politiet som 
følge af oplevelser i deres 
hjemland eller under flugten. 
Derfor er det rigtig godt at få en 
betjent til at fortælle om, hvordan 
politiet arbejder i Danmark 
 

  

Sundhedsvæsen Besøg af sygeplejerske/læge 
som kan fortælle om det danske 
sundhedsvæsen, og om 
sundhed generelt 
 

  

Tandlæge Tandlæge – mange nydanskere 
har tandproblemer – en god 
undervisning om hvordan passe 

  



på sine tænder kan være en god 
hjælp til hvordan forebygge 
problemer.  
 

Redningsvæsen Reddere – Ambulance og 
brandvæsen  
Hvordan hente hjælp? 
 

Sl. 121 Hjælpen kommer fra 
Herren 

 

 
 
Diverse 
 

TEMA/EMNE AKTIVITET ANDAGT/FORKYNDELSE 
 

 

Indfødsret  Barnekår hos Gud  
Permanent 
ophold 

 Borgerskab i Himlen  

Rent og urent    
Handicap - 
blindhed 

Lege med bind for øjnene Den blinde – Barthimæus  
 

 

Bjerge  Bjerge i verden 
 
 

Bjerge i Bibelen 
Forklarelsen på bjerget – Hvem 
er Jesus? 

 

Jeg er Et bibelløb med 7 poster med 
forskellige aktiviteter over de 7 
”Jeg er” ord 

De syv ”Jeg er” ord som Jesus 
bruger om sig selv.  

 

    
    

 
 
 
Brugbare links 
www.gratisskole.dk/ 
www.freebibleimages.org/ 
www.inspirationsbanken.dk 
 

http://www.gratisskole.dk/
http://www.freebibleimages.org/
https://imta.dk/inspiration/vis/kategori/ideer-til-tvaerkulturelt-arbejde/
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