
Behovsundersøgelse 

(Undersøgelse fra Pastoral-rådets udvalg vedr. kirkens familiepastorale tiltag, januar 2012. Svarfrist: 1. april 2012) 
Kære forældre. Den katolske Kirke i Danmark vil gerne støtte jer i jeres opgave med at give troen videre til jeres 
børn. Derfor vil vi gerne høre jer om, hvad I behøver i denne opgave, og vi beder jer besvare nedenstående 
spørgsmål: 

 
 
Du vil gerne opdrage dine børn i den katolske tro. Prøv at beskrive hvilke materialer og hjælpemidler du bruger.Fx 
hvad kan hjælpe dig til at fejre kristne traditioner, hvilke symboler eller dekorationsgenstande bruger du i hjemmet 
til at markere, at det er et kristent hjem, hvilke materialer hjælper dig til at fastholde katolske traditioner...

 

 
Hvor søger du efter disse materialer? Hvor køber du dem?Du kan uddybe dine svar længere nede i skemaet 
(Allernederst på siden). 

 I min katolske sognekirke 

 I en ikke-katolsk kirke 

 I en kristen boghandel 

 På Pastoral-Centret 

 I udlandet 

 På nettet (angiv gerne HVOR, længere nede på siden) 

 Andre:  

 
Hvordan bruger du materialerne derhjemme?og hvem er med når de bruges...

 

 



Hvilke materialer synes du, at du mangler?Hvad kunne du virkelig ønske dig, at der eksisterede?

 

 
Kender du disse materialer fra den katolske kirke?Herunder nævnes bl.a. et lille udvalg fra www.pastoral.dk, til 
børnefamilien 

 Malebøgerne "Lær mig om Guds skaberværk" m.fl. 

 Bøgerne "Gud kommer til os", "Vores ven Jesus", "Kirken, vort hjem"og "Guds Folk på vandring" 

 Børnerosenkrans 

 25 spørgsmål om katolsk tro 

 Dækkeserviet med bordbønner 

 Bogen "Døbt og hvad så?" 

 Salmebogen "Lovsang" 

 DUKs medlemsblad "DUK Op" eller "Phoenix" 

 Manga-messias eller andre bibelske manga-tegneserier (ikke udgivet af den katolske kirke) 

 Englenes Dronning - En historie om den hellige Birgitta 

 På eventyr med Loupio. Mødet og andre historier 

 Kirkerotten Kato 

 Bønnebogen "Ved Guds hånd" 

 Bønnebogen "Alle mine kilder" 

 YOUCAT - katolsk ungdomskatekismus 

 
Er der noget, du ønsker at uddybe, så kan du skrive herFx i forhold til hvilke materialer, du køber og hvor, eller 
hvilke søgeord eller søgemaskiner, du bruger på nettet, hvis du vil lede efter katolske materialer..

 

 
Hvilket sogn kommer du i? 

 


