Kræfternes kamp er en konfirmandevent, der med udgangspunkt i Hildegard von
Bingens forunderlige univers formidler grundlæggende værdier i kristendommen.
Konfirmanderne arbejder med laster og dyder, det onde og det gode i et fantastisk
univers og i deres hverdag. Igennem dagen er De ti bud, Fadervor og det dobbelte
kærlighedsbud pejlemærker for konfirmandernes beslutninger om, hvad der er
værd at kæmpe for. Hvilke værdier kan man leve og dø på?
Af Anne-Birgitte Zoëga, præst og teologisk konsulent, Rose Marie Tillisch, præst og Rikke Strandgaard,
kirke- og kulturmedarbejder
Det er tredje år i træk, at vi arrangerer konfirmandevent i Rødovre/Hvidovre provsti. Første år deltog
fem af provstiets otte kirker, andet år syv og i år er alle kirker med. Alle konfirmander i provstiet, og
det er i år 480 unge mennesker, deltager.
Vi behøver ikke at gå over åen efter vand, når konfirmanderne skal arbejde med det gode og det
onde i dramatiske og fantasifulde universer. Der er masser at hente i den kristne tradition. Derfor
har vi valgt at tage udgangspunkt i Hildegard von Bingens stærke billedunivers. Hildegard levede
Tyskland i 1100-tallet og var bl.a. teolog, abbedisse og forfatter. Hendes teologi tager udgangspunkt
i det levende ord og kan på mange måder minde om N.F.S. Grundtvigs. Vi har bl.a. hentet inspiration fra hendes første bog »Scivias – Kend vejene, Guds og dine egne« og hendes senere bog Liber
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Vitae meritorum - Mennesket i ansvarligheden samt i syngespillet Ordo Virtutem – Kræfternes
Kamp, hvor dyder og laster kæmper mod hinanden. Det kommer for konfirmanderne til at handle
om, hvad man kan leve og dø på, og i den forbindelse inddrages Fadervor, De ti bud og det dobbelte
kærlighedsbud.

» Vi behøver ikke at gå over åen efter vand, når konfirmanderne skal
arbejde med det gode og det onde i dramatiske og fantasifulde universer. Der er masser at hente i den kristne tradition. «
Fordybelse og kamp – Programmet for dagen
Kl. 9.30
Konfirmanderne møder op i deres egen kirke, hvor de sammen med deres præster, organister, kirkeog kulturmedarbejdere m.fl. bliver kørt med bus til deres venskabskirke. De otte kirker er koblet
sammen to og to i såkaldte venskabskirker.
Kl. 10.00
Fælles introduktion til dagen i de fire kirker vha. en film, hvor konfirmanderne møder »Urkærligheden«, der præsenterer dem for dagens univers og forløb.
Kl. 10.30
Konfirmanderne (ca. 120 i hver kirke) opdeles i fire faste grupper. I disse grupper skal de nu i 45
min. af gangen fordybe sig i fire forskellige værksteder.

De fire værksteder:
1. De fire dyder. Disse er: kærlighed, barmhjertelighed, ydmyghed og tro.Konfirmanderne skal
forholde sig til, hvad de forstår ved begreberne, sætte Deti bud, Det dobbelte kærlighedsbudskab og
Fadervor i spil i forhold tilbegreberne og komme med eksempler på, hvordan de oplever begreberne
i deresegen hverdag. Værkstedet ledes af konfirmandernes præster, kirke- ogkulturmedarbejdere og
frivillige.
2. De fire laster. Disse er: misundelse, hovmod, hårdhjertethed og vantro.Begreberne behandles ud
fra samme skabelon som dyderne.
3. Kampskole med rollespilsvåben. Her øveskonfirmanderne i at kæmpe ærefuldt eller med vanære.
Værkstedet ledes afprofessionelle rollespillere samt nogle frivillige. Der er forslag om, at man idette
værksted også kan producere bannere til brug i den senere kamp.
4. Kampmusikskole. I dette værksted øves der kampråb,sange, stomp med mere. Værkstedet ledes af
kirkernes organister og andremusikkyndige. Kampråb og sange skal bruges i den senere kamp.
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Kl.12.00
Frokost.
Kl. 13-14.30
Værkstederne – del to. Værkstederne gentages med nye grupper.
Kl. 14.45
Alle konfirmander bliver kørt til Avedøre Kirke, hvor det store slag skal stå.
Kl. 15.15
Intro i kirkerummet, hvor »Urkærligheden« vil bede konfirmanderne om at tage stilling til, om de
vil kæmpe for dyder eller laster. De bliver derefter iklædt et enkelt kostume og får våben eller musikinstrumenter, alt efter hvad de har valgt.
Kl.16.00
Det store slag på græssletten, hvor dyder og laster kæmper mod hinanden akkompagneret af kampråb og stomp. Alle konfirmander får mulighed for både at kæmpe og at lave musik.
Kl. 16.30
Gudstjeneste med en prædiken, som tilpasses resultatet af kampen.
Kl. 17.00
Helstegte pattegrise med salat og brød i kirkens gård.
KL. 18.00
Fælles afslutning.

» Det er et projekt, hvor stort set alle kirkens faggrupper, præster,
kirke- og kulturmedarbejdere, organister, kirketjenere samt en hel
del frivillige arbejder sammen, hvilket også har været et af formålene
med projektet. «
Samarbejde i provstiet
Denne konfirmandevent er udtryk for et stort anlagt samarbejde i hele provstiet. En lille arbejdsgruppe har holdt møder siden sommeren 2017. Vi har desuden brugt et par timers møde på et
provstikonvent og venskabskirkerne har holdt møder sammen for at forberede dagen. To dage før
selve eventen mødes alle ansatte og frivillige og gennemgår dagen. Vi har søgt provstiet om penge til
projektet, som er blevet bevilliget. Det er et projekt, hvor stort set alle kirkens faggrupper, præster,
kirke- og kulturmedarbejdere, organister, kirketjenere samt en hel del frivillige arbejder sammen,
hvilket også har været et af formålene med projektet.Hvad sagde Luther?
I reformationsåret er det på sin plads at trække Luther frem. Luther kan om nogen understrege
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dåbens kraftfulde virkning, og han taler stærkt om dåben som et udtryk for, at det ene og alene er
Gud, der frelser. Og derfor sætter Luther også tyk streg under dåbens trøst, når et menneske er anfægtet over sin egen uduelighed som et kristent menneske. I Den Store Katekismus siger han f.eks.:
»Dåben er så fuldt af trøst og nåde, at himmel og jord ikke kan rumme det«. Men så følger det lige
efter i næste sætning: »Men det er en stor kunst at tro det. Der er ingen mangler ved skatten, men
der mangler det, at man griber og fastholder den. Derfor har enhver kristen hele livet igennem nok
at lære og øve sig i angående dåben. Han har altid nok at gøre med at blive fastere i troen på, hvad
dåben tilsiger og bringer, nemlig sejr over døden og Djævelen, syndernes forladelse, Guds nåde,
Kristus med alt, hvad han har og Helligånden med sine gaver«. Luther er med andre ord helt på linje
med Det Nye Testamente. Dåben skal gribes og fastholdes i tro. For, som Luther siger det i samme
skrift: »Uden tro er dåben ingen nytte til, selvom den i sig selv er en guddommelig og uvurderlig
skat«.
Og et andet sted igen i Den Store Katekismus siger han: »Derfor skal enhver anse dåben for sit
daglige tøj, som han altid skal have på, så han altid er at finde i troen og dens frugter, holder det
gamle menneske nede og lader det nye vokse. For vil vi være kristne, må vi øve den gerning, som vi
blev kristne ved. Men falder nogen ud, må han atter komme tilbage«.

Konkrete muligheder
Kort sagt: Der er meget på spil, når vi døber mennesker. Der er et helt liv på spil, hele det efterfølgende liv i tro og lydighed. Derfor skylder vi også som kirke og menighed at gøre dåbsfamilier
opmærksom på det. Og ikke bare »opmærksom«. Vi skal hjælpe dåbsfamilier ind i en praksis med
sammenhæng mellem dåb og tro. Og det gøres der som sagt forsøg på mange steder. Med diverse
dåbsarrangementer, babysalmesang, børneklubber, familiegudstjenester, dåbsklub osv.
Hos os foregår det selvfølgelig med en dåbssamtale med præsten før dåb, men så også med et
arrangement, hvor flere fra kirken er i spil med undervisning om, hvad det er, der siges ja til i trosbekendelsen, om kirkens tilbud til børnene, og så en forælder der fortæller om, hvad de gør hjemme
for at synliggøre troen for og sammen med børnene. Desuden meldes barnet ind i en dåbsklub, som
følger op med diverse ting de næste fem år. Og så har vi babysalmesang, børneklubber og den slags.
Summa summarum: Lad os give den fuld skrue i folkekirken for at fremme sammenhængen mellem dåb og tro. Dåbsgaven skal tages i brug. Alt andet vil være trist som regnvejr hele juli måned.
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