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Tilsyneladende er den tid forbi, hvor tilbud til 
minikonfirmander kunne ligge på 
hverdagseftermiddage mellem 14 og 16. 
Overalt i landet har sogne presset af 
skolereformen måttet tænke nyt og finde nye 
undervisningsformer for de 10-11 årige. Men 
det ydre pres giver også anledning til 
nytænkning. Gennem de 15 år, hvor Farum 
Sogn har haft forløb for minikonfirmander, er 
andelen af piger vokset støt på drengenes 
bekostning. Det vidner om for lidt 
interaktivitet og oplevelsesorienterethed og 
for mange situationer i konfirmandstuen, hvor 
tusser og farvelade var de vildeste 
undervisningsmidler. 
I arbejdet med at forny 
minikonfirmandundervisningen i lyset af 
skolereformen ønskede vi derfor at gøre 
tilbuddet generelt mere attraktivt, især for 
drengene. Vi søgte en form, der rummede 
oplevelse og projektorienterethed, som havde 
tempo og lå uden for skoledagene. Samtidig 
søgte vi en robust form, der kunne gentages 
år efter år med forbedringer og udskiftninger, 
men uden en fuldstændig nytænkning fra år 
til år. Idéer om en sommerlejr for 

minikonfirmanderne blev forkastet som alt for 
ressourcekrævende, og tanken om en serie af 
lørdage forlod vi også, fordi skiftende afbud 
fra lørdag til lørdag efter vores opfattelse ville 
skade homogenitet og fælles oplevelse i 
børnegruppen. 
Resultatet blev, at vi søgte et koncept, der 
samler alle interesserede børn fra 3. årgang i 
byens skoler til en intens weekendoplevelse. 
Ad forskellige veje blev vi opmærksom på, at 
dette koncept allerede findes i Norge. De 
kalder det "Tårnagenthelg". 
 
Tårnagentweekend 
I Norge er ”Tårnagenthelg” et populært 
undervisningsprogram, der er blevet til i et 
samarbejde mellem kirkerådet og 
søndagsskolen. Én weekend om året inviteres 
8-årige til at løse gåder og udforske kirkens 
hemmelige steder udstyret som agenter med 
lup og lommelygte.  
I Farum sogn fik vi lyst til at afprøve tilbuddet 
af flere grunde. For det første er 
mysterieelementet og den dramatiserende 
ramme generelt motiverende for børnene. 
For det andet er forløbet velafprøvet og nemt 
at komme i gang med. På hjemmesiden 
www.tarnagenthelg.no findes forslag til 
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tidsplan, undervisning, aktiviteter, 
gudstjeneste med tårnagentpræg, tekst og 
noder til tårnagentsang, madopskrifter, 
agentbevis, agentskilt, PR-materiale med 
grafiske elementer, pressefotos, forslag til 
invitationsbreve og presseformidling og en 
masse andre tips og erfaringer fra tidligere 
arrangører. Alt sammen frit tilgængeligt også 
for menigheder uden for Den norske kirke, var 
tilbagemeldingen, da vi henvendte os for at få 
grønt lys til at afprøve tårnagenter i Farum.  
Vi valgte en weekend sidst i november. 
Lørdag kl. 14.30 -20.00. Og igen søndag fra 
morgenstunden afsluttende med en 
gudstjeneste kl. 10.30 samt udvidet kirkekaffe 
med tårnagentkage. 
 
Oversætte eller omsætte 
Øvelsen blev at tilrettelægge vores weekend 
så tæt op ad det norske program som muligt. 
Altså oversætte, hvor vi kunne slippe afsted 
med det, og omsætte, hvor det viste sig 
nødvendigt. Selve strukturen for weekenden 
samt annonceringen kunne i store træk 
overtages. Indholdet derimod måtte i nogen 
grad omsættes, da vores målgruppe var et par 
år ældre end de norske tårnagenter.  
 
Legen åbner døren til kirkens mysterier 
Indholdet var i øvrigt som ved et almindeligt 
minikonfirmandforløb efter skoletid. Børnene 
skulle have bibelhistorier, være fortrolige med 
deres egen kirke, synge sange og salmer og 
høre om nadver, dåb og bøn. Den 
dramatiserede ramme lagde op til en 
performativ tilgang - at børn og voksne legede 
sig igennem centrale fortællinger og pointer i 
kristendommen.  
Invitationen til tårnagentweekeden havde 
karakter af rekruttering: ”Der sker mystiske 
ting i Farum kirke og vi har brug for agenter, 
til at hjælpe os med efterforskningen.”   
Ved modtagelsen var et præstekontor 
omdannet til agentcentral. Her udstyredes de 
36 fremmødte (lidt flere drenge end piger) 

som rigtige agenter med lup, lommelygte, 
agentskilt med agentnummer og notesbog. 
Oplagte elementer som fingeraftryk og 
hemmelige kodeord indgik også i 
programmets første del.  
Ud over det udleverede udstyr præsenterede 
vi børnene for agenthåndbogen (Bibelen). Her 
kunne de hente forklaringer og gode råd: fx 
”søg og du skal finde”. Således udrustet var 
agenterne klar til at løse opgaver og gåder.  
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Nogle eksempler på aktiviteter. Agenterne 
blev sendt ud i alle kroge af kirken for at finde 
den mistede tårnnøgle. Senere fik de til 
opgave at efterforske kirkens ydermure. De 
skulle tælle jernkors og grundsten for at få et 
clue til et senere mysterium.  
I tårnet fokuserede vi på det tilbagevendende 
musikalske element: tårnagentsangen. 
Børnene fik stokke til at slå rytmen på 
kirkeklokkerne. Undervejs noteredes gamle 
inskriptioner i notesbøgerne og alle fik 
lejlighed til at lyse med deres lommelygte bl.a. 
ind til kirkeloftets buer. I og omkring en 
middelalderkirke er der heldigvis meget at 
opdage. 
 
En mystisk gæst… 
Under fællessang i kirken blev agenterne 
pludselig afbrudt af en mystisk gæst. En 
håndværker med murerspand og spatel kom 
ind i kirken. Børnene opfordredes til at være 
stille og observante. Håndværkeren åbnede 
agenthåndbogen (altså bibelen) og satte 



således agenterne på sporet af fortællingen 
om tårnet i Babel og murerens lange vandring 
til Farum.  
 
Fortællingerne bearbejdes  
Som forberedelse til søndagens gudstjeneste 
bearbejdede agenterne i grupper dagens 
bibelfortællinger. Gruppernes bidrag var et 
statuedrama, et altertæppe, egne bønner 
samt hemmelige bibelord under 
stolestaderne.  
Weekenden afrundedes med en festlig 
gudstjeneste for familierne og den øvrige 
menighed. Agenterne fik højtideligt overakt 
dusør og diplom som bevis på, at de som 
tårnagenter havde været med til at løse 
opgaver og mysterier i kirken.  
 
Reunion 
Som afslutning på weekenden opfordrede vi 
børnene til at "anmelde" weekenden på 
tavlen. Der var stor begejstring, og ønsket om 
gensyn og fortsættelse gik igen. Den samme 
melding fik vi fra forældrene, som enten 
takkede os på mail eller mødte os i anden 
anledning. 
På den baggrund planlagde vi et gensyn med 
tårnagenterne et halvt års tid efter 
weekenden. Børnene blev indbudt på 
detektivmanér på samme måde som til 
weekenden. Børnene kom til kirken ved 
17.30-tiden, og efter afsyngelse af 
tårnagenternes signatursang og genhør med 
kendte salmer fik de en prædiken om at være 
modig og en genfortælling af et lokalt 
kirkesagn om lindormen, der engang lagde sig 
omkring kirken i forsøget på at få den nye tro 
på "Hvide Krist" til at gå i sig selv. Det blev til 
en skattejagt efter spor af lindormen i skoven 
omkring kirken, som endte ved et halvt 
nedgravet lindormeæg (papmaché-ballon), 
som var skatten. Derpå var der fælles spisning 
og afslutning sammen med forældrene, der 
hentede børnene ved 20-tiden. 


