Fra tilskuer til deltager
Hvad ville der ske, hvis man flyttede konfirmand-undervisningen ud af klasselokalet og ud i
virkeligheden? Og hvad nu hvis det ikke primært handlede om at få mere teoretisk viden, men
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mere praktisk erfaret viden ? Hvad ville der ske, hvis vi så på konfirmandforløbet som en mulighed
for at træde i disciplenes fodspor og øvede os i at ’lytte til Gud’, ’handle på det, vi hører’ og gøre
det ’sammen’? Måske ville vi da være i gang med noget mere end et undervisningsforløb. Måske
ville vi være i gang med at udforske en måde at være kirke på! En måde at være kirke på, som de
unge selv er med til at forme!
Dette var nogle af tankerne der gik forud for vores eksperiment med konfirmandundervisningen,
som vi kalder for ’Konf-x’. Vi har snart gennemført fire forløb og er blevet en del klogere end da vi
startede.
Undervisningen har en fast rytme, idet vi veksler mellem tre forskellige måder at være sammen
på. Den første uge mødes vi i mindre grupper med typisk 5-6 konfirmander til det vi kalder
’mikro-x’. Her tager vi udgangspunkt i udvalgte steder i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger
og øver os i at ’høre’ hvad teksten har at sige ind i vores liv. Vi stiller spørgsmål som ’hvad nyt er
der at sige om Gud og mennesker ud fra teksten? Hvad betyder det i ’mit’ liv? Og hvad betyder det
for verden omkring mig?’. Da gruppen er så lille giver det mange gode og nære snakke, som man
normalt ikke kan få i en klasseundervisning. Og det giver mulighed for at gå i nærkamp med
bibelteksterne på en måde, så konfirmanderne efterhånden lærer at læse Biblen selv. Det er i
øvrigt også en del af hjemmearbejdet for dem, idet de får udleveret en læseplan over Lukas og
Apostlenes Gerninger, så de i løbet af året får læst det hele. Bibelstudiet slutter med en fælles
overvejelse: hvordan kan vi omsætte det vi har ’hørt’ i dag til praksis, når vi mødes igen i næste
uge? Har stykket f.eks. handlet om, at Gud viser sin kærlighed mod dem, som andre ikke bryder sig
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epignosis

om, kunne praksis være at tage ind til København og dele tøj ud til hjemløse. Det ville i givet fald
være det, vi ville gøre i gruppen ugen efter til det, vi kalder ’just DO it!’. Den tredje uge samles alle
grupperne til fællesaften, hvor vi holder en slags gudstjeneste sammen med konfirmanderne. En
væsentlig del af inputtet denne aften kommer fra dem selv, idet de deler de erfaringer de har haft
med at ’høre og handle’ med de andre. Af faste ingredienser denne aften kan også nævnes leg,
fællessang, input fra konfirmandlærer, nadver samt tid til kreative bønnestationer.
Denne rytme gentages året igennem og giver en god afveksling mellem tid til at ’høre’, til at
’handle på det man hører’ og til at være ’sammen’. Vi håber at konfirmanderne på den måde får
ind med modermælken, at det at være kristen og kirke ikke bare er noget, der foregår i hovedet,
men har at gøre med hverdagens udfordringer. At det handler mere om relation til Gud og
mennesker end det handler om ’viden’. At det handler om at sammen om at lytte til Gud, hvile i
hans kærlighed og handle på det i praksis overfor andre mennesker. Vi håber at give dem
redskaber til selv at være med til at forme, hvad kirke er, og vores erfaring er, at mange af dem har
lyst til aktivt at være med til at forme det – også efter konfirmationstiden.

Læs mere på Roskilde Stifts hjemmeside under ’Kirke på vej’ – www.kirkepaavej.dk eller på
www.deltager.dk
Se billeder fra konf-x forløbet på Facebook – www.facebook.com/kirke.paa.vej

Peter Tingleff har for tiden orlov som præst i Karlslunde Strandkirke og arbejder i stedet med
projektet ’Kirke på vej’ i Roskilde Stift. Konf-x er en del af de eksperimenterende tiltag i projektet,
der handler om at finde nye veje i det at være kirke i vores tid.

En illustration kunne være en trekant med ordene ’høre, handle, sammen’ som er de grundlæggende
elementer i konf-x

