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Navn: Færdiggørelse af konceptet ”Outdoor-Konfirmander” 

Emne: Konfirmandundervisning/forberedelse 

Tid, sted og aktør: 2014-2014. Viborg, konfirmander og undervisende præst 

Opnået støtte: 34.000 kr. 

Projektets formål: Færdiggørelse af konceptet ”Outdoor-Konfirmander” 

Projektets indhold: I 2012/2013/2014 gennemfører jeg konfirmandundervisningsforløb – hvor 

OUTDOOR er en gennemgående ramme. Jeg har kaldt forløbet ”OUTDOOR KONFIRMANDER”. Et helt 

nyt initiativ i folkekirken. Her udnyttes de pædagogiske muligheder, som det giver at 

undervise/forberede udendørs i et samspil med den rolle som 1) naturen ofte spiller i kristendommen 

og de livssituationer, som er uden for konfirmandlokalet, som er relevante for kirken. Etableringen og 

erfaringer med denne nye undervisningsform kan bruges helt eller delvist til at engagere især drenge i 

forberedelsen. 

Erfaringer og resultat: 

A. Erfaringer: 

1. Den fysisk svage eller syge konfirmand kan bremse et forløb, hvor der er fokus på outdoor 

En gennemførsel af outdoor-konfirmander, forudsætter at alle deltagere fysisk kan klare forløbet. Det 

viste sig på det sidste hold, at en elev havde kronisk dårlige ben og en anden elev var overfølsom 

overfor at være meget udenfor. De låste undervisningen og kan betyde, at man fremover eventuelt skal 

tilbyde forløbet som et tilvalg, hvor de som deltaget kan opfylde nogle minimale krav og måske også er 

særligt motiveret. Det vil man kun kunne gøre hvis der eks. er flere hold konfirmander og der er 

fleksibilitet fra kollegaer, eller må man tænke sine udendørs aktiviteter godt igennem, så alle kan være 

med. Det betyder også, at man må arbejde med og være i dialog med forældrene, fordi unge måske kan 

holde til mere end forældrene og de selv mener.  

2. Nødvendig forældreinddragelse, særlig kommunikation og sikkerhed 

I og med man skal være meget ude, kræver det en god information om det som skal ske og den 

påklædning, som er nødvendig. Det er vigtigt ikke at gøre det til ”overlevelseskursus” i 

kommunikationen, men bredt formidle at det at være ”ude” i live, hvor der sker noget, er, hvad 

outdoor begrebet rummer. Samtidig er det nødvendigt med konsekvens og en særlig opmærksomhed 

omkring sikkerhed, hvis konfirmanderne skal bruge cykel, sejle kano eller andet. Selvom 

konfirmanderne er forsikrede via folkekirkens forsikring og egen lovpligtige forsikring, så er uheld 

noget man skal gøre alt for at forebygge. Denne fokus på sikkerhed kan også gøres til en del af 

forberedelsen, som et udtryk for at man skal passe på livet og forvalte forældrenes tillid til 

underviseren ansvarligt.  

3. Outdoor tilgangen åbnet for en hidtil skjult pædagogisk og kirkelig skat for folkekirken 

I og med jeg tænker begrebet outdoor i bredest mulig forstand, så bliver paletten af aktiviteter og 

forberedelsessituationer uden for klasselokalet og konfirmandstuen meget stor. Således kan både, 
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diakonale missionale, menigheds og klassiske præstelige opgaver bringes i spil ved for eksempel: 1) 

besøg på varmestuer, 2) rundtur i bymiljøer, hvor udsatte holder til, 3) husbesøg i mindre grupper hos 

ældre sognebørn, 4) rundtur i genbrugsbutikker som en feltopgave, hvor informationer skal samles, 5) 

gengivelse og oplæsning af evangelietekster, på steder, som svarer til deres ramme, 6) 

morgensalmesang når solen står op og omvendt aftensalmer når den er ved at gå ned, 7) opførsel og 

rejsning af kirketelt til andagt, 8) vandring i naturen og skaberværket, 9) tilberedelsen af 

fællesskabsmåltider udenfor og 10) deltagelse i lokal idrætsaktivitet hvor kirken danner et samlet 

hold. 

4. Der er potentiale til at der arbejdes yderligere med området 

Dette projekts emne kan bære flere forsøg og beskrivelser af erfaringer, således endnu flere aktiviteter 

bliver tilgængelige og brugbare for præster rundt om i folkekirken. 

B. Resultat 

1. Opnåelse af en personlig erfaring af at kristentroens relevans uden for konfirmandstuen og 

kirkerummet 

Det er meget let, at fastholde forestillingen om, at lærer-elev relationen hører til i et klasselokale eller 

en konfirmandstue. Men sådan er kristentroens anliggende ikke. Jo mere konfirmanderne kommer ud 

og i praksis forholder sig til væsentlige aspekter af livet og dermed deres dåbstro, kan de kvalificeret 

vælge om de vil konfirmeres og forberedes. Et resultat af denne tilgang til forberedelsen er, at 

konfirmanderne i dybere forstand bliver opmærksomme på deres dåbstros relevans.  

2. Opnåelsen af en konstruktiv kobling af kirke og samfund 

Ud over en opnåelse af relevans af dåbstroen, så er et resultat, at tilgangen modvirker den 

marginaliseringstendens der er af kirken, hvor den betragtes som ikke forandringsparat, tilbagelænet 

og fremmed. I dag betyder udendørsliv meget for mange af folkekirkens medlemmer. Det ligger i 

tidsånden, at man skal røre sig og rummer samtidig en sund tilgang til brugen af skaberværket. Derfor 

har kirken også på evangelisk vis gjort sig tidssvarende med dette initiativ.  

3. Opnåelsen af bedre og dybere relationer mellem konfirmanderne indbyrdes og præsten 

Når forberedelsen begynder har konfirmanderne i forvejen etableret relationer af forskellig art, gode 

og dårlige. Samtidig kender de oftest ikke præsten. Med denne tilgang er begge relationer blevet flyttet 

og uddybet meget. Konfirmanderne har ved de målrettede udendørsaktiviteter lært hinanden bedre at 

kende og fået en større forståelse af forskellighed og behov for fællesskab samt en erkendelse af alles 

relevans og betydning.  
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4. Kirkens teologi og historiske tradition bliver mere nær 

Det kan være vanskeligt, at skulle redegøre for treenighedslæren og eksempelvis de gamle salmers 

betydning. Ikke desto mindre, så er salmernes og kirkefædrenes univers skaberværket. De låner 

forklarende billeder og fænomener herfra. Derfor har forberedelsen med sit fokus på at være ude også 

lettere kunne redegøre for meningen med kristentroen inklusiv dens dogmer. Det gav og giver mening, 

at stå udenfor en var og solrig sensommerdag og fortælle konfirmanderne om treenighedsdogmet, 

som en af kirkefædrene gjorde det. Med Gud er det som med solen: Gud Fader er solen, Sønnen er den 

lys og Helligånden den varme. 

Læs om projektet her: Viborgprovstikontor.dk 

Øvrige oplysninger: For spørgsmål til denne form for undervisning så kontakt gerne domprovst 

Thomas Frank, tofr@km.dk eller mobil 24 80 52 04. 
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