Mødested

Processioner

Opgave

Gå i procession!
Ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse er der processioner ind og ud af kirken. Prøv at gå i procession
og prøv at blive båret ind i kirken.
Mål for Kristendom
Kompetencemål

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder
i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Færdighedsmål

Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer

Vidensmål

Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer

Tidsforbrug: 1 lektion i kirken
Sådan gør du






Fortæl børnene om, hvad en procession er, og hvornår, man går i procession i kirken
Gå i procession ind i kirken:
o Stil børnene op på to rækker i våbenhuset med en armslængde afstand i mellem dem.
o Vælg en salme eller en sang I kan udenad, til at synge, mens I går ind, f.eks. det første vers
af ”I østen stiger solen op” eller ”Mester Jakob.” Gentag bare det samme vers flere gange.
Bestem hvor processionen skal stoppe. Det kan være ved døbefonten, ved knæfaldet foran alteret
eller i korbuen.
Læreren eller pædagogen går forrest og leder børnene.



Tal bagefter om:
o Hvordan det opleves at gå i procession, og hvad det betyder.
o Hvilke andre processioner børnene har oplevet eller set på fjernsyn.



Lad børnene prøve at bære og blive båret ind i kirken:
o Ved dåb og begravelse bliver man båret af andre mennesker: dåbsbarnet er for lille til at gå
og den afdøde kan ikke mere selv.
o Prøv, hvordan det er, at blive båret ind i kirken.
o Lad børnene i grupper på tre arbejde sammen om at lave en ”kongestol” og bære hinanden
fra våbenhuset op til alteret.
Tal bagefter om:
o Hvordan det er at blive båret af andre
o Hvordan det er at blive hjulpet af andre
o Hvordan det er at være afhængig af andre



Hvad kræver det af forberedelse




Kontakt præsten eller kirkekontoret og undersøg, hvornår I kan komme i kirken.
Find et vers, som børnene kan synge udenad, mens de går i procession.
Læs baggrundsark om processioner.

