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Navn: LIVTAG – et folkekirkeligt voksenkateketisk materiale 

 
Emne: Udvikling og udgivelser af nytænkende materiale til indøvelse af trospraksis for voksne. 
Kristendoms-”undervisning” bygget over den gamle treklang kirke-hjem-skole, men i moderne 
udgave og med hensyntagen til forskellige læringsstile. 

Målgruppe: Voksne mennesker, som er fremmede for folkekirkens indhold og praksis, men som 
ønsker viden, redskaber og ritualer til at skabe en trospraksis.  

Tid, sted og aktør: Projektet blev gennemført i 2010-2012 ved en projektgruppe bestående af 
præster og ressourcepersoner med liturgisk fornyelse og religionspædagogik som 
interesseområder samt repræsentanter fra Religionspædagogisk Forlag.  

Opnået støtte: 118.200 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2009. 

Projektets formål: Projektet havde til formål at udvikle materiale til oplæring af voksendøbte. 
Projektet blev i udgangspunktet tænkt som følgende:  

1. Udvikling af materiale, der i forbindelse med voksendåb lægger op til voksenkatekese med 
udgangspunkt i indøvelse i trospraksis (bøn, andagt, meditation) 

2. Udvikling af ny udgivelse, der supplerer ovenstående med en introduktion til kristendom 
og teologi (systematik, bibelfag og kristendomshistorie).  

3. Udvikling af forslag/vejledninger til forskellige konkrete anvendelsessammenhænge for 
ovenstående materialer.  

Projektets indhold: Projektet blev organiseret omkring to internatseminarer og fire heldagsmøder 
for deltagerne. Seminarerne havde bl.a. til formål at udstikke retningslinjer for og koordinere 
arbejdet med materialet. Mellem seminarerne og møderne fik deltagerne mulighed for at arbejde 
med enkeltelementer til materialets tre emner: hjemmeandagter, kirkeliturgier og 
undervisningsvejledninger. På heldagsmøderne blev tekstbidragene gennemgået i fællesskab med 
henblik på gensidig respons og kritik. 

Erfaringer og resultat: Produktet fremstår som en samlet vejledning og lægger op til en meget 
konkret brugssammenhæng, så der nu forelægger et anvendeligt, ressourcestærkt og pædagogisk 
nytænkende voksenkateketisk materiale til brug i folkekirken. Det endelige projekt er blevet et 
undervisningsmateriale, som indeholder ritualer til kirkeandagter og øvelser/baggrundsviden til at 
undervise i et voksenkateketisk forløb over ni gange. Desuden er der udarbejdet et 
deltagermateriale, der indeholder bøger til afholdelse af hjemmeandagter. 

 


