
3-dages forløb med minikonfirmanddrenge  
Program og ide: Hanne Byskov, sognepræst i Lem og Sønder Lem 
 
Ideen med et tre-dages forløb med minikonfirmanddrenge er at have dem for sig selv, og at 
det giver et helt særligt udbytte og gode muligheder for at tilpasse undervisningen til 
drengene, som gerne vil lave noget fysisk aktivitet, udfolde sig i naturen og have konkurrencer 
og leg. 
 
Alle aktiviteter foregår, så vidt det er muligt, i kirkerummet eller udendørs, hvor kirken og 
sognegårdens faciliteter og natur tages i brug. Det vil være godt, hvis der er skov, græsplæne, 
bæk eller sø i nærheden. 
 
Programmet kan sammensættes som du ønsker, ud fra de faciliteter og muligheder du har. 
 
Det kan være en god ide at have forskellige smålege eller aktiviteter i baghånden, hvis der en 
dag er brug for et sceneskifte eller I har for meget tid. 
 
Praktisk 
Mødetid er fra kl. 8.20 til 15.30 (onsdag slutter med gudstjeneste og spisning kl. 17.30).  
Kirken sørger for morgenmad, forfriskninger om eftermiddagen samt aftensmad onsdag. 
Minikonfirmanderne medbringer madpakker til frokost og tøj, de kan være ude i og røre sig i. 
 
Præsten deltager sammen med to voksne og desuden to tidligere konfirmander. 
Derudover kan der være brug for frivillige hjælpere til løb og gudstjeneste. 
 
Der skal på forhånd laves en invitation til forældre og søskende vedr. 
afslutningsgudstjenesten, som minikonfirmanderne får med hjem den første dag. 
 
 
Program  
 
Mandag 
Tema: Kirke og kirkeskib 
 
Vi begynder med at spise morgenmad og har derefter en kort andagt, hvor vi synger 2-3 
sange/salmer og beder Fadervor. Der kan evt. fortælles en lille historie eller lignende. 
 
Herefter er vi i kirken. Præsten (eller en anden ansat i kirken) fortæller om kirkerummet, dens 
udsmykning, indretning og inventar. Der kan desuden fortælles om Poppo og Harald Blåtand. 
Minikonfirmanderne skal, efter at have været rundt i kirken, lave et kirkeskib af træ. Det kan 
være en god ide at lave en aftale med den lokale skole om lån af sløjdlokale og evt. have en 
aftale med sløjdlæreren på skolen. 
Når alle minikonfirmander er færdige med deres kirkeskib, er der kapsejlads (brug en 
nærliggende bæk, sø eller lignende). 
 
Hvis der er tid til overs, spiller vi Halleluja-spillet, hvor kirkeinventar m.m. repeteres.  
 
Frokost og eftermiddagspause ligges ind, hvor det passer. 
 
Husk at aflevere seddel til forældre vedr. gudstjeneste og afslutning. 
 
Tirsdag 
Dagens tema: Påske og nadver, symboler 
 



Vi begynder med at spise morgenmad og har derefter en kort andagt, hvor vi synger 2-3 
sange/salmer og beder Fadervor. Der kan evt. fortælles en lille historie eller lignende. 
 
Herefter lærer vi og synger forskellige salmer omkring orglet eller klaveret sammen med 
organisten (eller præsten). 
 
Efter dette skal minikonfirmanderne lave påskedage-rollespil i kirken og herunder til nadver. 
De hører også historien om de første kristne og romerne. Vi taler om de hemmelige tegn og 
symboler, om kors og fisk. 
Minikonfirmanderne skal herefter støbe tinkors over bål.  
 
Til sidst laver vi vandkrig (romerne jager de kristne) og leger forskellige vandlege, fx bowling 
på en presenning. 
 
Frokost og eftermiddagspause ligges ind, hvor det passer. 
Eftermiddagsforfriskning kan fx være snobrød lavet over bål.  
 
 
Onsdag 
Dagens tema: Bibelske personer og gudstjeneste 
 
Vi begynder med at spise morgenmad og har derefter en kort andagt, hvor vi synger 2-3 
sange/salmer og beder Fadervor. Der kan evt. fortælles en lille historie eller lignende. 
 
Minikonfirmanderne skal ud på et løb med poster. Posterne kan være med forskellige bibelske 
personer, der fortæller deres historie (det skal være levende poster) eller poster, hvor de skal 
lave en fysisk aktivitet, der knytter sig til de bibelske personer/historier. 
De skal desuden løse en tipskupon undervejs. 
 
Bibelske personer kan være:  

- Den lamme, der fires gennem taget ned til Jesus 
- Farao, der vil slå drenge ihjel – undtagen Moses 
- Den overfaldne, der venter på den barmhjertige samaritaner 
- Eva, der frister med æblet 
- Soldaten, der ikke kan finde Jesus i gravhulen 

 
Til slut kåres vinderholdet. 
 
Efter løbet skal minikonfirmanderne forberede og øve sig til gudstjenesten (gudstjenesten kan 
evt. afholdes i præstegårdshaven, hvis vejret er godt). Dette kræver opstilling af alter, klaver 
og evt. stole m.m.). 
 
I løbet af dagen, hvor det er muligt, kan dåb af dukke i kirken, besøg på kirkegården for at se 
på gravsten og hjælpe graveren med at ringe solen ned, flettes ind. 
 
Frokost og eftermiddagspause ligges ind, hvor det passer. 
Eftermiddagsforfriskning kan fx være pandekager lavet over bål.  
 
 


