Kortfilm
i kristendomsfaget
Dette lille hæfte giver dig mulighed for at arbejde med kortfilmen

Lauges kat
der blev lavet af filminstruktøren Christina Rosendahl i 2004. Du skal lave
nogle opgaver, før du ser filmen; og du skal lave nogle andre opgaver, når du
har set den. Du skal tænke dig godt om, før du svarer, men du skal ikke være
bange for at lave fejl, for der er ikke nogle forkerte svar.
Dit navn:

Før du ser filmen
1.

Hvad tror du, at filmen handler om?

2.

Hvorfor er mange børn glade for kæledyr?

3.

Hvorfor er katte populære kæledyr?

4.

Hvilke ord passer godt til billedet fra filmen?

Hvilket forhold er der mellem Lauge og hans kat?

5.

Du skal dele ordene i den sorte kasse i to; lyse ord og mørke ord.

Lyse ord

Mørke ord

Se filmen
Gå ind på www.filmstriben.dk/skole, og skriv Lauges kat i søgefeltet i
øverste højre hjørne. Du skal bruge dit UNI-login for at kunne se filmen.

Når du har set filmen
Du skal nu fordybe dig i nogle scener fra filmen. Du finder scenerne ved
at tage fat i den lille firkant på tidslinjen nederst på skærmbilledet.
6.

Se og lyt (skru evt. op for lyden, så du får flere detaljer med) starten af
filmen, indtil tidslinjen er på 00.48. Skriv ord, der beskriver stemningen,
de to steder, hvor klippet foregår: På marken og i køkkenet.

Marken

Køkken

7.

Sonny prøver at få Lauge ud af det trygge og rolige køkken på tre
forskellige måder, som du kan se på billederne her. Prøv at beskrive de
tre måder (du kan evt. se klippet igen fra 00.50 til 1.00).

8.

Her er en tekst fra Bibelen (Mattæusevangeliet kapitel 4 vers 1-11):

Jesu fristelse i ørkenen

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da
han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og
fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her
skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal
ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da
tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og
sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:
Han vil give sine engle befaling,
og de skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.«
Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske (udfordre)
Herren din Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget
højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til
ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da
svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede
Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der
kom engle og sørgede for ham.
Se filmklippet fra 01.36 til 2.26. Skriv tre ligheder mellem film og
bibeltekst.




9.

Se godt på billedet (selvom det er lidt utydeligt).

Hvorfor tror du, at der er filmet fra oven? Hvilken stemning giver det?

10.

Hvad synes du om, at Lauge gemmer killingen for sin far?

11.

Beskriv, hvad der sker på billedet? Læg mærke til baggrunden; hvad
minder den dig om?

13.

Se klippet fra 5.02 til 6.02 og beskriv, hvad der sker? Hvorfor gør Lauge,
som han gør? Hvorfor gør Sonny, som han gør?

14.

”Hvis den skal reddes, skal den sgu reddes ordentligt!” siger Sonny.
Hvorfor tror du, at han siger det?

15.

Se klippet fra 7.30 til 8.00. Hvordan får Sonny Lauge til at smide katten?
Ville du have gjort det samme? Hvorfor / hvorfor ikke?

16.

Her ser du et billede af faren. Hvorfor smiler han? Hvorfor tror du, at
han ombestemmer sig?

17.

I har slået
den ihjel!

Hvad er det
med dig?

Hvad synes du, at Lauge skulle svare på morens spørgsmål?

18.

Her er en tekst fra Bibelen (1. Mosebog kapitel 4 vers 1 - 16)

Kain og Abel

Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde:
»Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp.« Dernæst fødte hun hans bror
Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.
Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel
bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog
imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev
Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain:
»Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør
det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved
døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.«
Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt
Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain: »Hvor er
din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?«
Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra
jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op
og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den
ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!«
Kain sagde til Herren: »Min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort

fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på
jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel.« Men Herren sagde til
ham: »Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes syv gange.« Og han
satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. Så
forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.

Lauge er tæt på at slå Sonny med en sten, men ”han hersker over”
synden og lader være. Hvorfor kan han styre sin vrede, tror du?

19.

Lyt til lyden i klippet fra 9.28 til 10.14. Prøv at beskrive lyden.

20.

Filmen slutter med billeder af den samme mark, som vi så i begyndelsen
af filmen. Måske kunne man tænke: Der er ikke sket noget som helst;
dagen slutter, som den begyndte. Men Lauge har lært noget vigtigt om
sig selv og andre i løbet af dagen. Hvad har han lært, tænker du?

21.

Kom med eksempler fra filmen, hvor Lauges lyse personlighed og
Sonnys mørke personlighed kommer til syne.
Lauge

22.

Sonny

Måske handler filmen om, hvordan ondskab kan smitte gode
mennesker; hvordan kaos ødelægger ro og orden. Det ondes ophav har
to navne i Bibelen.
Satan er et hebraisk ord og betyder ”Guds modstander”.
Djævelen er et græsk ord (diabolos) og betyder ”anklager” (i
betydningen at tvivle og sætte spørgsmålstegn ved det gode).
Kom med eksempler på, at det gode liv, som Lauge lever med sin
familie, bliver udfordret og ødelagt i filmen.

23.

Kender du eksempler på ondskab (både i dit eget liv og i den store
verden)?

24.

Hvordan kan du og jeg bekæmpe ondskaben i verdenen?

25.

Hvad tror du, der sker næste gang, der kommer killinger på gården?
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