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SVARENE PÅ HENVENDELSERNE TIL PASTORALCENTRET, EVA MARIA OG 

KAARE NIELSEN SAMT DUK: 

Henvendelsen d. 15. august 2011: 

Kære ….. 

På Pastoralrådsmødet 18.-19. juni 2011 blev resultaterne fra Sogneundersøgelsen 2011 behandlet. 

Der blev nedsat 6 projektgrupper, som skal arbejde videre med 6 emner, der udspringer af 

resultaterne. Gruppernes arbejde skal danne grundlag for Pastoralrådets arbejde i denne periode, og 

det skal gerne resultere i anbefalinger til biskoppen.  

En af projektgrupperne har emnet FAMILIEPASTORAL.  

Projektgruppenbestår af 

Jacek Lichota, Ålborg 

Pastor Michal Bienkowski, Slagelse 

Marcelo Baltasar, Herlev   

Sr. Teresa Peikos, Odense 

Og Birgit Clausen, Grenå 

Resultaterne fra Sogneundersøgelsen viste, at man i mange menigheder gerne vil gøre noget mere 

for familierne. 

Familiernes trosliv foregår dels i hjemmet og dels i den lokale menighed. 

Derfor vil Projektgruppen hjælpe til med at give sognepræster, menighedsråd og familierne nogle 

værktøjer til, at familierne kan leve troen i hverdagen.  

Projektgruppen har lavet følgende beskrivelse af gruppens arbejde: 

Vi vil arbejde frem mod 

-         Idekatalog til forældrene til, hvordan familien kan leve et katolsk familieliv, så børnene 

vokser op til troende mennesker 

-         Idekatalog til menighederne, til aktiviteter som kan styrke familierne, f.eks familiemesser, 

temadage i kirkeåret, familiegrupper 

Nogle af disse værktøjer findes i forvejen, dels i nogle af bispedømmets institutioner og dels i nogle 

lokale menigheder. Men desværre er det ikke meget kendt ude i menighederne og i de enkelte 

familier.  
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 På projektgruppens vegne beder vi om, at I fra jeres arbejde i Kirkens Evangeliseringstjeneste (e.l.)  

fortæller os om, hvilke materialer mm. I har til brug dels i familierne og dels ved 

menighedsaktiviteter, som kan styrkefamilierne, f.eks. familiemesser, temadage i kirkeåret, 

familiegrupper mm.  

Vi vil også gerne vide, hvordan I formidler jeres tilbud til menighederne og familierne.  

Vi vil også gerne vide, hvilke ideer I har inden for dette emne –ideer som måske bliver udgivet i de 

kommende år. 

Vi vil gerne have jeres svar senest 14. september. 

Vi vil gerne påpege, at vi ikke ser os som en konkurrent til noget allerede eksisterende, men netop 

som en hjælp til at noget godt og frugtbart i bispedømmet kan udbredes til alle menigheder og 

familier.   

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Birgit Clausen, tlf. 86996354 
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SVAR FRA PASTORALCENTRET: 

Kære Birgit. 

Tak for din e-mail fra den 15. august, som jeg på mine kollegaers vegne svarer på. 

Du ønsker, at vi uddyber, hvilke materialer vi har på Pastoral-Centret, og hvordan vi kan styrke 

menighedernes initiativer til at styrke familiepastoral. 

Vi moderniserer løbende vores materialeudvalg. Naturligvis bliver der “huller” i udvalget, enten 

fordi der opstår nye behov eller fordi vores materialer bliver forældede. Desværre opstår disse 

huller hurtigere end vi kan nå at lappe dem med vores personelle ressourcer, og vi ved, at vi ikke til 

enhver tid er i stand til at dække behovene fuld ud. 

Men vi har også mange udmærkede materialer, som sognene ikke rigtig er opmærksomme på. Vi 

arbejder på, at blive bedre til at komme ud med vores tilbud; men dem, der engagerer sig i 

katekesen sætter sig ofte ikke altid sætter godt nok ind i, hvad der er af tilbud.  

Vi kan her fremhæve disse materialer, men på vores hjemmeside (eller i vores katalog) kan I se hele 

udvalget.: 

Specielt for småbørnsfamilier (forældre):  

·         Døbt - og hvad så? Tekster til fordybelse og overvejelse. 

 

·         Om bønnens betydning i dit barns liv 

·         Barnet og troen 

·         Børnebilledebøger ”Fader vor”, ”Min ven Jesus”, ”Til Messe” 

Korsvej i børnehøjde 

Dækkeserviet med bordbønner 

Skriftekort, når forældre vil forberede deres barn til første skriftemål.   

Serien Lær mig om….Messen / Maria / Guds skaberværk / Jesu liv / Bøn 

Alle bøger i serien “På vej med Kristus” (kateketiske bøger) har i hvert kapitel nogle sider, der er 

beregnet til brug derhjemme,  

Specielt for menigheder:  

·         Serien “På vej med Kristus”: (kateketiske bøger) Bind 1 og 2 forbereder barnet til dets første 

kommunion. Bind 3 og 4 bliver brugt til undervisning af børnene i de efterfølgende år. 
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Ideer til Familiegudstjenester, Ordets gudstjeneste for børn - se http://www.evangelisering.dk/ 

(venstre menu)  

”Til Fadderen” er en smuk folder, som fortæller fadderen om faderskabets opgaver m.m.   

På www.evangelisering.dk er der tips til forberedelsen og planlægningen af familiedage,  

På Cd’en ”tegninger for børn” findes billeder til at farvelægge til søndagens gudstjeneste. Det er et 

alternativ, hvis menigheden ikke tilbyder en børnekirke 

Hvert år laver vi en plakat og opfordrer sognepræsterne til at markere katekesens søndag 

Praktiske ideer findes i serien “kateketens værktøjskasse”, med tips, ideer, kopiark, opgaver, osv. 

Generelt om trosliv (for alle):  

·         Blog: www.katolikihverdagen.wordpress.com 

·         Vi tilbyder foredrag til trosformidling, voksenkatekese eller også om at leve som kristen 

familie.   

·         Vi hjælper gerne med opstarten af en børnekirke mm. Dette ønsker vi at udbygge endnu mere 

i 2012, men det afhænger af, om vi får de nødvendige ressourcer til at gennemføre det.  

Materialer fra andre kirkesamfund 

Ud over vores materialer, vil vi også pege på materialer fra andre kirkesamfund, som vi gerne 

anbefaler til kateketer, der rådspørger sig hos os. Her kan fx nævnes:  

Dåbsklub fra LOHSES FORLAG  

Konfirmationsmaterialet Con Dios fra folkekirken 

Diverse børnebibler, bibeltegneserier o.lign. 

Tumlingebibelen for de helt små 

Hvordan formidler vi vores tilbud? 

Vi reklamerer på vores hjemmeside og i e-mails for vores udgivelser og gør opmærksom på, at vi er 

her bl.a. for at rådgive. Vi oplever tit, at sognepræster, kateketer, lærere mm. er fuldstændig 

uvidende om vores materialer, selv om de måske har dem stående på hylden i sognekontoret eller på 

lærerværelset.  

Der ligger et stort arbejde i at markedsføre vores materialer og lave løbende PR-arbejde.  

P.t. er vi i gang med at revidere hjemmesiden, som vil give et bedre overblik og være mere 

overskueligt, når den står færdig. Det samme gælder for kataloget for næste år. 
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Hvilke ideer har vi indenfor familiepastoral? 

Det er utrolig vigtigt, at sognepræsterne prioriterer katekesen og unge familier og børn højt, for de 

er menighedens fremtid. Sognepræsten er ligesom en hyrde og bør bruge tid på at vejlede kateketer 

og sørge for at de bliver klædt på til opgaven. 

Pastoral-Centret opfordrer hvert år omkring august-september alle sognepræster til at markere en 

“katekesens søndag” (se link her: http://pastoral.dk/bestillings_sider/katekesens_sondag.html hvor 

plakat kan downloades og ideen er forklaret). Tanken er, at menigheden sætter fokus på katekesen 

og anerkender kateketernes indsats. At give troen videre til den næste generation er et kald og en 

vigtig tjeneste i menighedens fællesskab. Katekesens dag viser, at menigheden prioriterer 

trosformidlingen, afsætter ressourcer til katekesen og giver en hjælpende hånd. Men menigheden 

beder også for kateketerne og de unge mennesker i deres midte. Alle, men især familierne, som har 

børn og unge til undervisning, ser, at dette er et skridt, der hører med til trosvandringen. 

 

I Vejle hænger der ved væggen ved døbefonten en dråbe med navnet af hvert barn, der blev døbt i 

det forgangne år. Til ”Kyndelmisse” eller ”Herren fremstilling i templet” fejrer menigheden en 

familiemesse, hvor de inviterer alle forældre og børn, der er blevet døbt det foregående år. Disse 

modtager en speciel velsignelse og tager derefter deres dråbe med hjem.  

Vi opfordrer også, at kateketerne holder kontakt til børnenes familier via e-mail. Det kan nemt gøre 

ved at man efter undervisningen sender noget om dagens emne til dem. På den måde kan forældrene 

understøtte katekesen og drøfte den sammen med børnene. Naturligvis er personlig kontakt altid det 

vigtigste.  

Alle skal føle sig velkomne i en menighed. Men unge familier har tit brug for andre rammer. Der 

findes flere ideer på www.evangelisering.dk: Hvor kan man amme? Hvor kan barnevognen stilles? 

Hvem skal tale med unge familier? Hvorfor er det så vigtigt at nogen huske de nyes navne? 

Hvordan arrangerer man en familiedag i menigheden? Hvordan kan man skabe et netværk til andre 

unge familier?  

Mulighederne er mange, for det handler om at komme ud med budskabet og skabe en kontakt til 

kirken, enten ved at tilbyde babysang, spaghettigudstjenester og tilbyde kravlegrupper. Her kan især 

de større menigheder gøre en forskel i deres nærmiljø og evangelisere.  

Det er en god ide at benytte sig af dåbsforberedelsen og henvise til tilbud i menigheden for unge 

familier. På den måde kan menigheden ”fange” søgende familier eller nogen, som ikke har været 

kirkelig aktiv og skabe et kristent netværk for dem.  

Vi håber, at vores besvarelse hjælper jer til at kortlægge de områder, som I er ved at undersøge. 

Hvis I mangler afklaring på dele af disse spørgsmål, eller hvis besvarelsen har givet anledning til 

nye spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os igen. I er velkomne til at maile, ringe, eller komme 

og få et møde med os. Vi står til jeres disposition og følger med stor interesse og forventning 

arbejdet i jeres arbejdsgruppe. 
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Bedste hilsner fra os alle! 

Eva Maria 

Uddybende svar: 

Kære Birgit, 

Som lovet sender jeg hermed nogle supplerende tanker omkring det, der vedrører et eventuelt 

familiepastoralt initiativ. 

Ud over den besvarelse, som Eva Maria sendte dig for knap en måned siden, så har vi nogle 

konkrete planer om udgivelser samt nogle mere løse ønsker og ideer: 

·         Firmelsesforberedelsesmateriale (2012 eller 2013)  

·         Ungdomskatekismen Youcat (november 2011) vil blive en vigtig kateketisk ressource i de 

næste mange år for unge og voksne 

·         Nyt materiale til ægteskabsforberedelse (2012)  

·         Der er en katolsk bønnebog er på vej som også kan forventes at blive til gavn for familier.  

·         Studiemateriale til menighedsbaseret fordybelse i hvordan man formidler troen “Vær et 

ekko” (udgives ultimo 2011) vil kunne bruges til studiegrupper og er egnet til at klæde kateketer på 

med emner omkring den katolske tro  

·         Bind 5 i “På vej med Kristus” (var planlagt til at udkomme i 2012, men må nu desværre 

skrinlægges pga. begrænsede ressourcer) 

·         Vi har et ønske om i 2012 at begynde at udsende dåbsbreve familierne to gange om året indtil 

børnene er skoleklar (men det er pt. uvist om vi vil kunne pga ressourcer). 

·         Vi har også ideer til udgivelse af nogle familiebøger 

(http://www.rwalley.com/newsletter.htm). Dette projekt afhænger af, om vi kan få særligt 

projekttilskud. Serien er ganske enkelt fantastisk og formår at kommunikere meget vigtige og 

relevante emner på et enkelt sprog til børn og voksne. Gennemførelsen vil nok kræve at vi får nogle 

engagerede mennesker til at bistå med privat fundraising og til at være med til at promovere 

materialet. 

Andre aktiviteter, som vi kender til og vil fortælle om:  

·         Diakon Kaare Nielsen udbyder sammen med Carits prep-kurser for ægtefæller  

·         Kaare Nielsen har også flere gange tilbudt Alphakurser for ægtefæller, som har til formål at 

styrke ægtefællerne i deres kald 
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·         Derudover bør det nævnes, at nordisk bispekonference har lagt op til at der hver 5. år 

afholdes en stor familiekonference og den næste er planlagt til 2015 og afholdes i Danmark tæt på 

København 

Du er velkommen til at kontakte mig når som helst for en uddybelse. 

Mvh 

Marcelino Gauguin 

Pastoral-Centret 
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SVAR FRA KAARE NIELSEN, EVANGELISERINGSTJENESTEN 

Hej og tak for din mail. 

Det materiale vi ved evangeliseringstjensten har fremstillet må I alt sammen meget gerne bruge, så 

det er nok lettest at gå ind på vores hjemmeside og se på den. Der ligger meget forskelligt.  

Det er stort set fremstillet af Eva Maria. Hvis I bruger noget af det ville vi være glade for om der 

henvises til at det er fremstillet/skrevet af evangliseringstjensten, sådan at det ikke udkommer under 

andet navn. Som sagt er vi kun glade for at det bliver brugt. 

 Hvad kan vi ellers tilbyde?  

Eva Maria har i løbet af en del år holdt forskellige oplæg om alt muligt: ”At møde Gud i hverdagen, 

En travl mors erfaringer om at leve i nuet som kristen.”,  bibelen og forskellige personer fra biblen, 

evangelisering, bøn, etc. hun kan altid parat til at kommer ud til en menighed. 

Jeg har taget en uddannelse som PREP instruktør. Det er kurser for par, du kan læse om det under 

www.familieudvikling.dk  

Personligt synes jeg det er noget af det bedst for par som jeg har mødt. Jeg kommer gerne i 

menigheder og holder sådanne kurser.  

En anden ting i den retning er ALPHA for familier/ægtepar, det har jeg holdet en del gange. 

En anden ting er at jeg også tilbyder biblodrama som er en rigtig god måde at leve sig ind i biblens 

fortællinger.      

Vi håber det hjælper jer lidt, kontakt os blot hvis vi kan gøre noget. 

Alt godt og Guds fred. 

Med venlig hilsen / Best regards 

Kaare H. Nielsen 

Leader of the pontifical Missionary Societies in the Northern European Countries 

Hej Kaare 

Tak for din omhyggelige mail. Vores tanke er IKKE at låne/stjæle fra andre, men lave/formidle et 

ide-katalog med henvisninger, og hvordan det skal gøres ved vi ikke endnu. Og det skal jo også 

opdateres hele tiden... men hvordan? det ved vi heller ikke endnu. 

Jeg er i tvivl om hvilken hjemmeside, der er den, du kalder "vores". kan du give mig linket til den? 

og er det evangeliseringstjenenstens hjemmeside? 

jeg vender tilbage, når vi i projektgruppen har mere styr på det, sikkert først næste 

Pastoralrådsmøde. 
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mange hilsener 

Birgit 

Hej, jeg ville antyde at I skulle misbruge noget, det var ikke min hensigt. Det andet er at 

hjemmesiden er den du taler om www.evangelisering.dk 

Vi hjælper gerne med det vi kan. 

 Alt godt og Guds fred,  

Med venlig hilsen / Best regards 

Kaare H. Nielsen 

Leader of the pontifical Missionary Societies in the Northern European Countries 
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SVAR FRA DUK: 

Kære Birgit, 

Først og fremmest mange tak for din forespørgsel. Og for at svare på det sidste først; Så ser vi 

absolut ikke jeres arbejde som konkurrerende virksomhed, faktisk tværtimod. 

Mht. materiale til aktivitetsbrug i bred forstand, så har vi en mindre samling på vores hjemmeside: 

www.duk.dk under "Løb og Aktiviteter". 

Helt konkret og som "færdigt produkt" har vi vores Aktivitetskatalog2010_WEB.pdf. 

Al det øvrige materiale er noget af en blandet landhandel, som vi aldrig har fået kategoriseret 

færdigt. Dog kan det i vid udstrækning fungere som inspirationsmateriale. 

På spørgsmålet om hvordan vi formidler vores tilbud til menigheder og forældre: 

Vi har en rimelig stor erfaring med formidling af tilbud til børn og unge, men det kunne også være 

meget bedre eller mere effektivt. Vi forsøger at have et bredt netværk i Danmark. Dette var noget 

vores tidligere ungdomspræst, Gregers Mærsk-Kristensen var meget god til, og plejede det grundigt 

ved at tage rundt og besøgte sognene i det meste af landet. Her fortalte han ansigt til ansigt om 

DUK og vores tilbud. Dette har resulteret i, at mange sogne i dag er meget åbne overfor DUK. Det 

er helt klart den direkte kontakt, der er vores stærkeste værktøj. Herudover benytter vi os mest af 

mail-kommunikation og Facebook, men udgiver også egne medlemsblade (DukOp og Fønix) og 

annoncerer en gang i mellem i KO. 

Det er svært at komme med nogle konkrete ideer, som vi umiddelbart kan give videre, men vi synes 

jo selv, at DUK er et af svarene på, hvordan man som forældre opdrager sine børn til og med en 

katolsk identitet. På vore mange lejre får børn og unge input til forskellige dele af deres liv som 

katolik, fra almindelig katekese over sakramentalforberedelse til decideret apologetik. DUK er et 

mangefacetteret forum for troende og tvivlere og bør være en fast del af enhver dansk, katolsk 

families hverdag.  

Mere "lav-praktisk" har vi talt - i forskellig løs og fast sammenhæng - at det kunne være en god ide, 

at uddele "pakker" til familierne, når deres børn er inde i forskellige faser. 

F.eks.: 

- En dåbspakke, som byder familien og barnet velkommen i den katolske familie, og med 

information om tilbud til dem, og gode råd til, hvordan de husker at opdrage deres barn i den kristne 

tro. Og måske også en sut med et DUK-logo. 

- En to-årspakke med forslag til morgen- og aftenbønner og bordvers. 

- En førstekommunionspakke med et gavekort til en DUK-lejr eller en børnebibel. 

- En firmelsespakke med en rosenkrans eller YOUCAT på dansk. 
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- osv. osv. 

Alt i alt skal hensigten være, at familien føler at Kirken følger med i deres liv, og tilbyder dem, at 

tage aktiv del i Kirken, og Kirken giver velmene råd og relevante værktøjer til dem, så de i højere 

grad kan leve et aktivt kristent liv. 

Jeg håber det er nogle svar, der giver mening, og som du kan bruge til noget. 

Venligst 

Son N. Bui 


