
1

Hvad kan du komme i  
tvivl om i forhold til troen?



2

Hvordan har du det 
med at synge salmer? 



3

Hvad sker der i dig,  
når du synger salmer? 



4

Hvorfor bliver du konfirmeret? 



5

Hvad synes du om at gå i kirke? 



6

Hvad betyder tro for dig? 



7

Har du tænkt på, at nogle af  
de valg du kommer til at træffe  
i livet, vil have konsekvenser 
 - ikke kun for dig selv, men  

også for andre? 



8

Hvad synes du om, at man  
kalder kirken for Guds hus?  

Og hvad synes du om hans hus? 



9

Er der noget man ikke må,  
når man er troende? 



10

Hvad er du taknemmelig for? 



11

Hvad glæder du dig til ved  
din konfirmation? Og er der  

noget, du ikke glæder dig til?



12

Har du oplevet noget  
overnaturligt, eller noget som  

du tænkte var magisk? 



13

Jesus siger: ”I skal elske jeres  
næste, som I elsker jer selv.”  

Hvad betyder det for dig? 



14

Hvor vigtig er kærlighed  
for dén måde, vi møder folk på? 



15

I den kristne kirke tror man, at  
Gud altid vil tilgive og elske én? 

Hvad betyder det for dig? 



16

Kan man rette op på alting 
ved at vise kærlighed? Forklar! 



17

I biblen står der, at TRO er TILLID. 
Hvad tror du, at det betyder?  



18

Kan man godt blive konfirmeret, 
hvis man er usikker på sin tro? 



19

TRO, HÅB og KÆRLIGHED er 
helt centrale i den kristne tro. 

Hvad betyder de for dig? 



20

Hvad synes du om 
konfirmandforberedelse? 



21

Hvorfor søger mange 
kirken, når de fx er kede 

af det eller er bange? 



22

Hvad synes du om, at man 
bliver døbt, når man er baby 
og at man skal gentage sit 
ja til Gud, når man bliver 

konfirmeret? 



23

Fadervor er den bøn, som  
Jesus lærte sine disciple.  
Hvad synes du om den? 



24

Hvad synes du om 
Trosbekendelsen? 



25

Er det almindeligt, at man 
bliver konfirmeret i din familie? 
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