
Rollespi l  om fristelse 
 
Person galleri: 
 
Konfirmanderne:  Mai, Kristian og Michael 
 
Brugsuddeleren: William 
 
Kristian’s forældre: Ib og Irma 
 
Mai’s forældre:  Lis og Egon 
 
Michael’s mor: Lisbeth 
  
Præsten:  Ingolf 

 

Besøget i  Brugsen 
 
Mai, Kristian og Michael er tre der holder sammen. De går i klasse sammen og de går 
til konfirmationsforberedelse sammen – og frem for alt hænger de ud i fritiden. 
Mai er ledertypen, og Kristian og Michael forguder hende, hun er rødhåret og fræk, tør 
tale læreren imod – og stille kritiske spørgsmål til præsten, spørgsmål som de andre 
aldrig ville turde. 
 
Det er torsdag, gråt i gråt, alt er kedeligt. Ingen har penge, de ved ikke helt hvor de 
skal gå hen – men er dog enige om at en pose slik, noget chokolade og 3 colaer ville 
gøre livet lettere. 
 
Og Mai har en plan …. ”I ved at der ikke er mange i Brugsen lige nu – sikkert kun 
hende den sure ved kassen. Hende kan vi nemt snyde”. 
”Kristian du går ind, snupper det vi har brug for – Michael, når Kristian er klar går du 
op og siger at du gerne vil købe en pakke cigaretter. Så bli’r hun helt sikkert sur og 
siger du ikke er gammel nok  – og alt sådan noget, bare bliv ved, imens stikker du ud 
med varerne Kristian.” 
”Hvad skal du så Mai?” 
”Jeg holder vagt herude – hvis brugsuddeleren kommer eller noget andet, der kan 
forstyrre, går jeg ind i forretningen og stopper jer.” 
”Og hvis vi bliver snuppet …?” 
”Det gør I ikke – og skulle det ske så hold kæft.” 
 
Alt gik efter planen --- 
 



Lige indtil Kristian stod ude på fortovet, for der kom brugsuddeleren styrtende ud fra 
sit kontor og tog Kristian hårdt i armen. ”Vil du lige komme med her…” 
 
Michael kom ud i det samme – og Mai var allerede langt væk. 
 
Michael løb efter Mai og spurgte… 
”Hvad gør vi?” 
 
Mai svarede: 
Michael sagde: 
 
Men de turde ikke. 
 
I brugsen havde Kristian en snak med brugsuddeleren William. 
 
Hvad sagde William? 
Hvad sagde Kristian? 
 
”Jeg ringer til dine forældre”. 
 
Hvad sagde forældrene? 
 
(her bringes alle forældre ind) 
 
Evt. bringes de Kristian, Mai og Michael sammen til en samtale: 
 
Til konfirmationsforberedelse lad dem elev der skal være præst læse og se 
hvad det udvikler sig til: 
 
Matt: 4, 1-11 
 
Hvorfor tror I konfirmander at præsten læste den fortælling? 
 
 
 


