De levende poster
Mødet med en anden
Silkeborg Provstis konfirmand-event

De levende poster
Konfirmand-event
Generelt om de levende poster:
Den grundlæggende ide med de levende poster er, at konfirmanderne skal have lov til at møde fortællingerne
udsat for simpelt skuespil/levende fortælling. Alle de levende poster præsenterer konfirmanderne for en person,
der har mødt Jesus. Derigennem lægger posterne op til refleksion over konkrete bibelske fortællinger.
Derudover sætter posterne fokus på, hvordan vi, som mennesker, bliver til nogen – gennem de møder vi har.
Møder med andre mennesker og måske endda mødet med Gud.

De levende poster

Posterne afvikles i to på hinanden følgende dele. Første del er en fortælling, hvor historien skitseres via et lille
enkelt en-mandsrollespil, mens anden del er en konkret opgave, som konfirmander skal løse i fællesskab på
posten. De to dele skal hjælpe med at sætte gang i refleksionen over de bibelske begivenheder.
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Maria Magdalene:
Postens formål:
Konfirmanderne møder Marie Magdalene og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Maria Magdalenes møde med Jesus ved graven
påskemorgen. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Maria Magdalenes historie, samtidig med at de selv
forholder sig til genkendelse og det at kende mennesker på deres udseende.
Bibelen om Maria Magdalene
Maria Magdalene er et gennemgående vidne i fortællingerne om Jesus død, begravelse og opstandelse. I
Markusevangeliet og i Johannesevangeliet er hun den første ved graven, modsat i Lukasevangeliet og
Matthæusevangeliet, hvor denne rolle tilskrives Peter.
I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, at Maria Magdalene end ikke kunne genkende den opstandne, samt
at genkendelsen først sker i det øjeblik Jesus kalder hende ved navn.
Maria Magdalene finder en tom grav. Jesu´ lig er forsvundet. Hun møder en mand, som hun tror, er havemanden,
og hun beder ham fortælle, hvor han har flyttet liget hen. Manden siger hendes navn, og i det samme genkender
hun ham som Jesus. Efter genkendelsen får hun til opgave at gå til disciplene og fortælle at Jesus er opstået.
Maria Magdalene er ifølge Johannesevangeliet den første forkynder. Hun er den første, som fortæller i verden, at
Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.

Ekstra viden om Maria Magdalene:
Marias tilnavn Magdalene hentyder formentlig til, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesareth sø.

v11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun
sig ind i graven v12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget,
én ved hovedet og én ved fødderne. v13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?«
Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« v14 Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var
Jesus. v15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun
mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« v16 Jesus sagde til hende:
»Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder
Mester. v17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.« v18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set
Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (Joh 20, 11-18).

Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
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Den opstandne Jesus og Maria Magdalene
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sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Maria Magdalene, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som Maria
Magdalene, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Maria Magdalene posten” handler om genkendelse. Det handler om, at de får et lille udsnit
af et ansigt af en kendt, og ud fra det udsnit skal de se om, de magter at genkende den kendte.
Billederne af de kendte er nummeret, så det er let at tjekke op på, om de nu har løst opgaven rigtigt. Billederne
ligger i sæt af 10 billeder, og bagerst i bunken ligger der en ”tjek-liste”. Billederne er nærbilleder af mennesker,
som vi forventer konfirmander har et kendskab til, så de relativt let kan genkende sig dem.
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Materialer:
Kjortel og Oliekrukke til Maria Magdalene
Sæt med billed-serien
Tjekliste
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Thomas
Postens formål:
Konfirmanderne møder Thomas og hans møde Jesus. Et møde der sker via et forenklet fortælle/skuespils forløb.
Vi fokuserer her særligt på Thomas´ møde i forbindelse med at Thomas får lov til at stikke fingeren ind i Jesu
naglemærke. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Thomas´ historie, samtidig med at de selv forholder
sig store begreber som tillid, tro og tvivl igennem en enkel fysisk gruppeøvelse. Tillidsøvelserne udfordre det
enkelte holdmedlem til at have tillid til den gruppe han/hun er en del af.
Bibelen om Thomas
Thomas’ tilnavn er Didymos, som på græsk betyder tvilling. Nogen mener, at det hentyder til, at han altid er i to
sind. Han er på den ene side Jesus’ discipel og bekender sig til ham, men samtidig stiller han flere gange
spørgsmålstegn ved Jesus og hans lære, fxJohannesevangeliet 11,16 og 14,5 og altså ikke mindst 20,24-29.
Det er et godt billede på, at tvivlen altid er troens tvilling: de to – tro og tvivl - følges ad som, ja tvillinger. Det
vilkår er her personificeret i Thomas.
Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas altså kun tro det, hvis han
selv kan stikke fingrene i Jesus’ sår, hans naglemærker. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus. Da den
opstandne Kristus besøger sine disciple igen, tilbyder han derfor Thomas at røre ved hans sår. Han opfordrer ham
samtidigt til at tro og ikke være vantro. Thomas reagerer ved at svare: ’Min Herre og min Gud’. Han opdager nu,
at han ikke behøver håndfaste beviser.
Kilde: Dansk bibelselskab

Thomas og Jesus (Johannesevangeliet 20,24-29)
Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus
kom.
De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg
ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min
hånd i hans side, tror jeg det ikke.«
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Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens
dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!«
Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i
min side, og vær ikke vantro, men troende.«
Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de,
som ikke har set og dog tror.«
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Ekstra viden om Thomas
Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.

Fortællingen: Posten bemandes af Thomas, det er vigtigt, at den der trækker i rollen, som Thomas, tør lave en
jeg-fortælling af mødet med Jesus. Postholderne er velkomne til at lave deres egen genfortælling.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
OPGAVEN: Hanler på ”Thomas posten” om tro, tvivl og tillid. Der er to tillidsøvelser, som de skal prøve som
hold:
Øvelse nr 1:
Personerne står i en kreds og en er i midten. Personen i midten skal nu gøre sig stiv i kroppen.
Personen bringes nu ud af sit balancepunkt ved forsigtige vælte ham til en af siderne personen skal støttes af
personerne i cirklen og tiltes frem og tilbage i cirklen.
Se hvor langt i kan få personen ned at ligge. Her skal det selvfølgelig understreges overfor konfirmanderne, at de
skal sørge for at INGEN bliver tabt. Opgaven kan evt. løses med åbne øjne, for derefter at gentages med lukkede
øjne.
Der skiftes person i midten ofte, da det er hårdt i kroppen.

Øvelse nr 2:
Her mangler en beskrivelse af øvelsen, den fremgår af billedet nedenfor.
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Materialer:
Udklædning til Thomas
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Den samaritanske kvinde:
Postens formål:
Konfirmanderne møder den samaritanske kvinde og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på kvinden møde med Jesus og det levende vand. Posten
ønsker dels at lære konfirmanderne om kvindens historie, samtidig med at de selv forholder sig til begrebet
levende vand.
Bibelen om den samaritanske kvinde
Vi ved ikke meget om den samaritanske kvinde, vi ved flg: Hun var kvinde af samaritanske
afstamning, altså ud af et folk med en tvivlsom religion. Og selv efter samaritansk målestok anses
nu for at være løsagtig. Tre ting, der gør en samle med en jøde til en umulighed, ja, en skandale.

Den samaritanske kvinde og Jesus
v1 Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte
flere end Johannes v2 – det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte –
v3 så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilæa.v4 Han måtte tage vejen igennem
Samaria. v5 Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord,
Jakob gav sin søn Josef.v6 Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved
kilden; det var ved den sjette time.
v7 En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at
drikke.« v8 Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. v9 Den
samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk
kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at
gøre. v10 Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der
siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig
levende vand.« v11 Kvinden sagde til ham: »Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb;
hvor får du så levende vand fra? v12 Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os
brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?« v13 Jesus svarede
hende: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. v14 Men den, der drikker af
det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham
blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« v15 Kvinden sagde til ham: »Herre, giv
mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand.«

v19 Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du er en profet. v20 Vore fædre har tilbedt
Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i
Jerusalem.« v21 Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det
hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. v22 I tilbeder det, I ikke
kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. v23 Men der kommer en
time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er
sådanne tilbedere, Faderen vil have. v24 Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i
ånd og sandhed.« v25 Kvinden sagde til ham: »Jeg ved, at Messias skal komme« – det vil
sige Kristus; »når han kommer, vil han fortælle os alt.«v26 Jesus sagde til hende: »Det er
mig, den der taler til dig.«
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v16 Han sagde til hende: »Gå hen og kald på din mand, og kom herud!«v17 Kvinden
svarede: »Jeg har ingen mand.« Jesus sagde til hende: »Du har ret, når du siger: Jeg har
ingen mand; v18 for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand; dér
sagde du noget sandt.«
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Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Kvinden, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som kvinden, tør
lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus ved brøden. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikket ved brønden.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”den samaritanske kvinde-posten” handler om levende vand. Det handler om, at de folder et
stykke papir fra en gammel bibel til en kop, for derefter at transportere levende vand. Konkurrencen mellem
holdene går i al sin enkelthed ud på, at flytte mest muligt vand fra en spand til en anden.

Her er et link til en model af en kop https://www.youtube.com/watch?v=fhEHyR81WwI
Her kan en beskrivelse downloades til print: http://nogu.dk/aktivitet-fold-en-kop-af-papir/

De levende poster

Materialer:
Kjortel Den samaritanske kvinde
Papir fra gamle bibler,
spande
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Nikodemus

Postens formål:
Konfirmanderne møder Nikodemus og hans historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Nikodemus´ møde med Jesus og om det at blive født påny.
Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Nikodemus´ historie, samtidig med at de selv forholder sig til
begrebet at blive født på ny.
Bibelen om Nikodemus´
Nikodemus er farisær, og det særlige ved ham er, at han ikke som de andre farisæere tager afstand fra Jesus. Han
kommer derimod om natten til Jesus med spørgsmål. Senere forsvarer han ligefrem Jesus og hjælper til, da han
skal begraves.
I Johannesevangeliets kapitel 3 kommer Nikodemus til Jesus om natten. På grund af de ting, Jesus
har gjort, har Nikodemus konkluderet, at Gud er med ham, og nu vil han gerne stille ham
spørgsmål. Jesus fortæller ham, at mennesket må fødes på ny, så det også er født af ånd.
Derudover fortæller Jesus i denne passage om sin egen opstandelse, og at ”verden skal frelses ved
ham.” (Johannesevangeliet 3,17)
Nikodemus forsøger at forsvare Jesus overfor farisæerne og ypperstepræsterne, men han taler for
døve øren. (Johannesevangeliet 7,50-52)
Sammen med Josef af Arimatæa sørger Nikodemus for, at Jesus bliver begravet.
(Johannesevangeliet 19,38-42)
I løbet af Johannesevangeliet omtales han med titlerne rådsherre, lærer og farisæer. Han beskrives
også indirekte som meget rig, idet han medbringer intet mindre end 100 pund aloe og myrra til at
salve Jesus’ krop med, inden han lægges i graven.

Ekstra viden om Nikodemus:

Postens set up:
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Nikodemus har på grund af sit natlige, skjulte besøg hos Jesus givet navn til begrebet
nikodemuskristne, som betegner mennesker, der går meget stille med dørene med deres tro.
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Nikodem us og Jesus
v1 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes
råd. v2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der
er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med
ham.« v3 Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født
på ny, kan ikke se Guds rige.« v4 Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske
fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og
fødes?« v5 Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af
vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. v6 Det, der er født af kødet, er kød, og det,
der er født af Ånden, er ånd. v7 Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må
fødes på ny. v8 Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke,
hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af
Ånden.«
v9 Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« v10 Jesus svarede: »Du er lærer i
Israel og forstår ikke det? v11 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og
vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. v12 Tror I ikke, når
jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det
himmelske? v13 Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen,
Menneskesønnen.
(Joh 3, 1-13).

Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Nikodemus, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som
Nikodemus, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres
egen genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Nikodemus posten” handler om blive født på ny. De skal ved hjælp af teknik opdage at de
kan kravle igennem et postkort. (krøbet igennem dåben)
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Materialer:
Kjortel
Postkort
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De to disciple på vej til Emmaus
Postens formål:
Konfirmanderne møder de to disciple og deres historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet

fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på dialogen og vandringen frem mod emmanus. Posten ønsker
dels at lære konfirmanderne om de to disciples historie, samtidig med at de forholder sig til genkendelse ved
brødets brydelse, og dermed nadveren.
Bibelen om
Ekstra viden om

Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave:

Den lamme mand
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Postens formål:
Konfirmanderne møder Marie Magdalene og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Maria Magdalenes møde med Jesus ved graven
påskemorgen. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Maria Magdalenes historie, samtidig med at de selv
forholder sig til genkendelse og det at kende mennesker på deres udseende.
Bibelen om Maria Magdalene
Maria Magdalene er et gennemgående vidne i fortællingerne om Jesus død, begravelse og opstandelse. I
Markusevangeliet og i Johannesevangeliet er hun den første ved graven, modsat i Lukasevangeliet og
Matthæusevangeliet, hvor denne rolle tilskrives Peter.
I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, at Maria Magdalene end ikke kunne genkende den opstandne, samt
at genkendelsen først sker i det øjeblik Jesus kalder hende ved navn.
Maria Magdalene finder en tom grav. Jesu´ lig er forsvundet. Hun møder en mand, som hun tror, er havemanden,
og hun beder ham fortælle, hvor han har flyttet liget hen. Manden siger hendes navn, og i det samme genkender
hun ham som Jesus. Efter genkendelsen får hun til opgave at gå til disciplene og fortælle at Jesus er opstået.
Maria Magdalene er ifølge Johannesevangeliet den første forkynder. Hun er den første, som fortæller i verden, at
Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.

Ekstra viden om Maria Magdalene:
Marias tilnavn Magdalene hentyder formentlig til, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesareth sø.

Postens set up:

De levende poster

Den opstandne Jesus og Maria Magdalene

11

v11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun
sig ind i graven v12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget,
én ved hovedet og én ved fødderne. v13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?«
Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« v14 Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var
Jesus. v15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun
mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« v16 Jesus sagde til hende:
»Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder
Mester. v17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.« v18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set
Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (Joh 20, 11-18).

Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det
sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,

sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Maria Magdalene, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som Maria
Magdalene, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Maria Magdalene posten” handler om genkendelse. Det handler om, at de får et lille udsnit
af et ansigt af en kendt, og ud fra det udsnit skal de se om, de magter at genkende den kendte.
Billederne af de kendte er nummeret, så det er let at tjekke op på, om de nu har løst opgaven rigtigt. Billederne
ligger i sæt af 10 billeder, og bagerst i bunken ligger der en ”tjek-liste”. Billederne er nærbilleder af mennesker,
som vi forventer konfirmander har et kendskab til, så de relativt let kan genkende sig dem.

De levende poster

Materialer:
Kjortel og Oliekrukke til Maria Magdalene
Sæt med billed-serien
Tjekliste

12

Zakæus
Postens formål:
Konfirmanderne møder Marie Magdalene og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Maria Magdalenes møde med Jesus ved graven
påskemorgen. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Maria Magdalenes historie, samtidig med at de selv
forholder sig til genkendelse og det at kende mennesker på deres udseende.
Bibelen om Maria Magdalene
Maria Magdalene er et gennemgående vidne i fortællingerne om Jesus død, begravelse og opstandelse. I
Markusevangeliet og i Johannesevangeliet er hun den første ved graven, modsat i Lukasevangeliet og
Matthæusevangeliet, hvor denne rolle tilskrives Peter.
I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, at Maria Magdalene end ikke kunne genkende den opstandne, samt
at genkendelsen først sker i det øjeblik Jesus kalder hende ved navn.
Maria Magdalene finder en tom grav. Jesu´ lig er forsvundet. Hun møder en mand, som hun tror, er havemanden,
og hun beder ham fortælle, hvor han har flyttet liget hen. Manden siger hendes navn, og i det samme genkender
hun ham som Jesus. Efter genkendelsen får hun til opgave at gå til disciplene og fortælle at Jesus er opstået.
Maria Magdalene er ifølge Johannesevangeliet den første forkynder. Hun er den første, som fortæller i verden, at
Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.

Ekstra viden om Maria Magdalene:
Marias tilnavn Magdalene hentyder formentlig til, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesareth sø.

De levende poster

Den opstandne Jesus og Maria Magdalene

13

v11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun
sig ind i graven v12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget,
én ved hovedet og én ved fødderne. v13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?«
Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« v14 Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var
Jesus. v15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun
mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« v16 Jesus sagde til hende:
»Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder
Mester. v17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.« v18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set
Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (Joh 20, 11-18).

Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det

sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Maria Magdalene, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som Maria
Magdalene, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Maria Magdalene posten” handler om genkendelse. Det handler om, at de får et lille udsnit
af et ansigt af en kendt, og ud fra det udsnit skal de se om, de magter at genkende den kendte.
Billederne af de kendte er nummeret, så det er let at tjekke op på, om de nu har løst opgaven rigtigt. Billederne
ligger i sæt af 10 billeder, og bagerst i bunken ligger der en ”tjek-liste”. Billederne er nærbilleder af mennesker,
som vi forventer konfirmander har et kendskab til, så de relativt let kan genkende sig dem.
Materialer:
Kjortel og Oliekrukke til Maria Magdalene
Sæt med billed-serien
Tjekliste

De levende poster
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Kvinde, der skulle have været stenet
Postens formål:
Konfirmanderne møder Marie Magdalene og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Maria Magdalenes møde med Jesus ved graven
påskemorgen. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Maria Magdalenes historie, samtidig med at de selv
forholder sig til genkendelse og det at kende mennesker på deres udseende.
Bibelen om Maria Magdalene
Maria Magdalene er et gennemgående vidne i fortællingerne om Jesus død, begravelse og opstandelse. I
Markusevangeliet og i Johannesevangeliet er hun den første ved graven, modsat i Lukasevangeliet og
Matthæusevangeliet, hvor denne rolle tilskrives Peter.
I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, at Maria Magdalene end ikke kunne genkende den opstandne, samt
at genkendelsen først sker i det øjeblik Jesus kalder hende ved navn.
Maria Magdalene finder en tom grav. Jesu´ lig er forsvundet. Hun møder en mand, som hun tror, er havemanden,
og hun beder ham fortælle, hvor han har flyttet liget hen. Manden siger hendes navn, og i det samme genkender
hun ham som Jesus. Efter genkendelsen får hun til opgave at gå til disciplene og fortælle at Jesus er opstået.
Maria Magdalene er ifølge Johannesevangeliet den første forkynder. Hun er den første, som fortæller i verden, at
Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.

Ekstra viden om Maria Magdalene:
Marias tilnavn Magdalene hentyder formentlig til, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesareth sø.

De levende poster
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v11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun
sig ind i graven v12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget,
én ved hovedet og én ved fødderne. v13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?«
Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« v14 Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var
Jesus. v15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun
mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« v16 Jesus sagde til hende:
»Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder
Mester. v17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.« v18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set
Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (Joh 20, 11-18).

Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det

sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Maria Magdalene, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som Maria
Magdalene, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Maria Magdalene posten” handler om genkendelse. Det handler om, at de får et lille udsnit
af et ansigt af en kendt, og ud fra det udsnit skal de se om, de magter at genkende den kendte.
Billederne af de kendte er nummeret, så det er let at tjekke op på, om de nu har løst opgaven rigtigt. Billederne
ligger i sæt af 10 billeder, og bagerst i bunken ligger der en ”tjek-liste”. Billederne er nærbilleder af mennesker,
som vi forventer konfirmander har et kendskab til, så de relativt let kan genkende sig dem.

De levende poster

Materialer:
Kjortel og Oliekrukke til Maria Magdalene
Sæt med billed-serien
Tjekliste
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PAULUS
Postens formål:
Konfirmanderne møder Marie Magdalene og hendes historie med Jesus. Et møde der sker via et forenklet
fortælle/skuespils forløb. Vi fokuserer her særligt på Maria Magdalenes møde med Jesus ved graven
påskemorgen. Posten ønsker dels at lære konfirmanderne om Maria Magdalenes historie, samtidig med at de selv
forholder sig til genkendelse og det at kende mennesker på deres udseende.
Bibelen om Maria Magdalene
Maria Magdalene er et gennemgående vidne i fortællingerne om Jesus død, begravelse og opstandelse. I
Markusevangeliet og i Johannesevangeliet er hun den første ved graven, modsat i Lukasevangeliet og
Matthæusevangeliet, hvor denne rolle tilskrives Peter.
I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, at Maria Magdalene end ikke kunne genkende den opstandne, samt
at genkendelsen først sker i det øjeblik Jesus kalder hende ved navn.
Maria Magdalene finder en tom grav. Jesu´ lig er forsvundet. Hun møder en mand, som hun tror, er havemanden,
og hun beder ham fortælle, hvor han har flyttet liget hen. Manden siger hendes navn, og i det samme genkender
hun ham som Jesus. Efter genkendelsen får hun til opgave at gå til disciplene og fortælle at Jesus er opstået.
Maria Magdalene er ifølge Johannesevangeliet den første forkynder. Hun er den første, som fortæller i verden, at
Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.

Ekstra viden om Maria Magdalene:
Marias tilnavn Magdalene hentyder formentlig til, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesareth sø.

De levende poster
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v11 Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun
sig ind i graven v12 og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget,
én ved hovedet og én ved fødderne. v13 De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?«
Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« v14 Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var
Jesus. v15 Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun
mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham
bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« v16 Jesus sagde til hende:
»Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder
Mester. v17 Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til
Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.« v18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set
Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (Joh 20, 11-18).

Postens set up:
Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold. Som post skal I kunne rumme 6 hold af 5-6
personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk skal I gøre det

sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er 2-3 hold samlet,
sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun
holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave.
Fortælling: Posten bemandes af Maria Magdalene, det er vigtigt, at den der trækker i kjortlen/kjolen, som Maria
Magdalene, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus i haven. Postholderne er velkomne til at lave deres egen
genfortælling af øjeblikke i haven.
Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.
Opgave: Opgaven på ”Maria Magdalene posten” handler om genkendelse. Det handler om, at de får et lille udsnit
af et ansigt af en kendt, og ud fra det udsnit skal de se om, de magter at genkende den kendte.
Billederne af de kendte er nummeret, så det er let at tjekke op på, om de nu har løst opgaven rigtigt. Billederne
ligger i sæt af 10 billeder, og bagerst i bunken ligger der en ”tjek-liste”. Billederne er nærbilleder af mennesker,
som vi forventer konfirmander har et kendskab til, så de relativt let kan genkende sig dem.

De levende poster

Materialer:
Kjortel og Oliekrukke til Maria Magdalene
Sæt med billed-serien
Tjekliste
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