2. Hjemmeopgave til konfirmationsforberedelse.
Denne opgave er lidt større. Derfor må den gælde for de næste to uger ind til påske. Så det bliver
den sidste opgave I får. Opgaven skal afleveres inden påske.
I har sikkert også meget at lave til skolen
Til gengæld er der mulighed for at vinde en præmie!
Bedste besvarelse præmieres med et gavekort for to til biografen, som I kan bruge, når I igen må
gå ud og være sammen
2. og 3. præmie bliver et gavekort til MacDonald.
Jeg tænker, vi evt. kan synge salmen til jeres konfirmation og vise jeres billeder, som I nu skal lave
Her kommer opgaven:
I skal:
1. Lytte til salmen ”Du som giver os liv og gør os glade” – den findes i flere versioner på
Youtube
2. Læs salmen igennem og streg vigtige ord under. Tænk over hvad hvert vers betyder. Husk
at ”Du” i salmen er Gud
3. Lave en billed- collage til hvert vers som illustrerer verset. I må meget gerne bruge billeder,
I selv tager med telefonen eller billeder fra Internettet.
I må gerne arbejde sammen to og to, hvis I kan finde ud af at gøre det.

Du, som gir os liv og gør os glade
1 Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.
2 Uden dig har kolde spekulanter 1)
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

3 Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok. 2)
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:
4 »I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!
5 I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«
6 Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod, 3)
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.4)
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!
Ordforklaringer:
1) Spekulanter: mennesker, der tjener penge ved at handle med penge
2) Ragnarok: verdens undergang i nordisk mytologi
3) Hjerteblod: sætningen henviser til nadveren
4) Hvedekornets kraft og mod: Mod til at vokse og leve på en måde, der er positiv

