Kære konfirmander.
Velkommen til vores hjemmeundervisningsforløb, som
kører, så længe vi er lukket ned.
Hver uge skal I LÆSE en tekst, LYTTE til en salme, en
meditation eller et stykke fra Bibelen. I skal også GØRE
noget selv – som regel noget kreativt. Og så er der en lille
lektie, I skal øve jer i indtil næste uge.
Hjemmeundervisningen er en del af konfirmandforløbet. Derfor skal I melde tilbage til os,
når I har løst ugens opgave, så I kan få jeres x for det, I har lavet.
Undervisningen er bygget op over Kristuskransen, som I har fået udleveret. Pigerne
bruger gerne kransen som armbånd – drengene har ofte deres i baglommen.
Kristuskransen er en bedekrans, opfundet af den svenske biskop Martin Lönnebo.
Kransen består af 18 perler og er opbygget over Jesu liv, og afspejler samtidig ethvert
menneskeliv på godt og ondt.
Kristuskransen er mere et arbejdsredskab end et smykke, og det er altid aktuelt og ved
hånden. Med Kristuskransen kan vi fortælle hele historien om Gud og os, vi kan huske
det, vi lærer – og vi har et fysisk holdepunkt at koncentrere tankerne om.
KRISTUSKRANSEN
Martin Lönnebo fortæller i sin bog om
Kristuskransen, at han var strandet på en lille ø i
Middelhavet. Der sad han og tegnede
perlekranse ud fra spørgsmålet: 'hvad er vigtigst
for et menneske, når det nærmer sig sin Skaber?'
Alt skulle med, og kransen voksede, så det kom
til at ligne en fælde, hvor han blev fanget i alle
kravene.
Så tog han perlerne væk én for én og Gudsperlen blev tilbage som den eneste og det
vigtigste.

Derefter byggede han kransen op ud fra de centrale elementer i troen. Det blev til et
armbånd med 18 perler - 12 perler, der beskriver Jesu liv og faserne på troens vej, og seks
stilhedsperler, der minder om, at de dybeste sandheder ikke kan udtrykkes i ord.
Sådan gør du:
•

Tag din Kristuskrans frem og hold den i hånden.

•

Find den perle, det handler om.

•

Læs den korte tekst om perlen.

•

Lyt til dagens meditation, bibeltekst eller salme

•

Lav dagens opgave og send den til bebr@km.dk

•

Husk at lave ugens lektie!

