
 

 
 

EXODUS 
ET ESCAPE GAME I KIRKENS RUM 

OPVARMNING 
 
 

1. del: Gå, stop op og sig hej (ca. 5 min.)  
Alle konfirmanderne skal rejse sig op og gå rundt mellem hinanden. Når præsten siger: 
“Stop og giv hånd”, stopper deltagerne op og går hen og giver hånd til den nærmeste 
person. Øvelsen kan varieres, så der i stedet skal gives high fives, knuckles, et nik 
eller et knus. 
 

2. del: Øvespørgsmål (ca. 10 min.)  
Alle konfirmanderne stiller sig i en rundkreds og præsten står i midten. Præsten forklarer 
lidt om, hvad der skal ske: Konfirmanderne skal igennem et forløb, hvor de skal finde frem 
til deres personlige konfirmationsord. Det er struktureret som en form for o-løb i kirken. 
Ved hver post vil deres valg føre dem til en ny post og nye grupper. De skal tænke det lidt 
som en personlighedstest blandet med o-løb, gruppeøvelser og gåder. 

 
Konfirmanderne får derfor et øve-spørgsmål, mens de står i rundkredsen.  
Hvis man gerne vil svare 1, rækker man én finger op, hvis man gerne vil  
svare 2, rækker man to fingre op, og hvis man gerne vil svare 3, rækker  
man tre fingre i vejret. Spørgsmålet er: Hvis de skulle vælge en af disse tre  
farver, hvilken ville så være deres yndlingsfarve?  
1. Blå  
2. Grøn  
3. Rød 

 
 
Lav en kort, fælles refleksion over, hvordan det var at tage et valg, der var synligt for 
alle, og hvad der kan påvirke ens valg, når man står i en gruppe. 
 

3. del: Spørgsmålet, der fordeler (ca. 10 min.) 
 
De får nu det spørgsmål, der skal fordele dem på de tre første poster. De skal tænke sig 
godt om, når de får spørgsmålet, og de skal tage et valg, som gælder for dem, ikke for deres 
bedste ven eller veninde. Derfor skal de alle sammen lukke øjnene og lægge armene over 
kors over brystet. Med den ene hånd skal de indikere, om de svarer mulighed 1, 2 eller 3 
med fingrene. Spørgsmålet er: 

 
 
 
Hvad er efter din mening den bedste menneskelige egenskab, man kan  
have?  
1. At være loyal (gå til alteret)  
2. At være hjælpsom (gå til kirkebøsserne)  
3. At være modig (gå til prædikestolen) 

 
Præsten prikker først 1'erne og sender dem afsted, så 2'erne og sidst 3'erne.  


