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Konfirmandtræf i Roskilde 
Domkirke – fotoreportage
Hvilke grundfølelser er på spil under nadveren, og hvad betyder det for mit liv? 
Det spørgsmål fik 3500 konfirmander svar på under Roskilde Stifts årlige Konfir-
mandtræf den 4.-6. februar 2020, hvor halvdelen af stiftets konfirmander og præ-
ster gav hinanden en fælles oplevelse.
 
Af Anita Obeling Kring, cand.theol og kirke- og kulturmedarbejder i Solrød Sogn, og Sidsel Leth Svens-
son, religionspædagogisk konsulent

Fakta
Forud for Konfirmandtræffet har præster og kateketer lokalt haft mulighed for at forberede kon-
firmanderne med et undervisningsmateriale på to dobbeltlektioner, der tager udgangspunkt i årets 
tema. 
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Modtagelsen
Konfirmandtræffet gentages seks gange. Men det kræver stadig en del logistik, når 600 konfirmander 
og deres voksne skal ankomme til og færdes i domkirken samtidig. Det er guider fra rollespilsakade-
miet, der har påtaget sig denne opgave. De tager imod konfirmanderne og fører dem sikkert rundt i 
domkirken.

Peters vrede
Det første, konfirmanderne møder i domkirken, er fire poster, der alle fokuserer på en grundfølelse, 
en discipel og på nadvermåltidet. På den første post er der fokus på Peter og Peters vrede over, at 
Jesus siger, at Peter vil fornægte ham.

Thomas’ frygt
Alle poster tager præcis 12 minutter og er inddelt i en fortælling og en aktivitet. På den anden post 
hører konfirmanderne om Thomas, der frygter, at han ikke er stærk nok i sin tro. Som aktivitet skal 
konfirmanderne tænde et knæklys og bede en bøn.

Judas’ sorg
På den sidste post hører konfirmanderne om Judas og hans sorg over at have forrådt Jesus. Men de 
hører også, at Jesus alligevel havde inviteret forræderen med til festen, og at alle på samme måde er 
elsket af Jesus og velkomne ved nadverbordet. Til slut bliver konfirmanderne korstegnet i panden.

Konfirmandernes eget nadverbillede
Som opsamling på de fire poster laver konfirmanderne en parafrase over Leonardo Da Vincis Den 
sidste Nadver. Og mens konfirmanderne overvejer kompositionen og placeringen af disciplenes 
attributter, spiller kirkens orgel.

Klar til gudstjeneste
Herefter samles alle konfirmanderne til gudstjeneste. Da konfirmanderne bevægede sig mellem 
posterne, spillede bandet Five Guys in a Church bl.a. Justin Timberlakes True Colors. Nu fortsætter 
bandet i samme stil, mens konfirmanderne bænkes.

Gudstjeneste
Gudstjenesten er konfirmandtræffets højdepunkt, og rummet er overraskende stille på trods af, at 
kirken er fuld af godt 600 teenagere. Det er biskop Peter Fischer Møller, der, under hver gennemspil-
ning, byder de mange konfirmander velkommen i deres domkirke.
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Taget løfter sig
Domkirkens gamle tag løfter sig, når konfirmanderne under gudstjenesten synger salmerne Du kom 
til vor runde jord og Hil dig frelser og forsoner. Tradition og fornyelse mødes. Bandet spiller til den 
første salme og orgelet til den anden. Ekstra stemningsfuldt er det, når konfirmanderne entusiastisk 
rejser sig under omkvædet Jesus, du min Herre!

Prædiken
Sløjfen bindes mellem nadveren, de fire grundfølelser og konfirmandernes hverdag under gudstjene-
stens prædiken. Provst i Næstved, Anna Kluge, præst i Ringsted, Otto Lundgaard, og præst i Roskil-
de, Marianne Pedersen, har som prædikanter sammen og hver for sig skabt tre prædikener, der gik 
lige ind hos konfirmanderne.

Lysshow
Det mest spektakulære punkt under gudstjenesten er uden tvivl det fire minutter lange lysshow, hvor 
bandet spiller Calvin Harris’ Giant. Konfirmanderne opdager, at de kors, de tidligere fik tegnet i pan-
den, nu er selvlysende, og feststemningen når højdepunktet.

Konfirmanderne fejrer nadver sammen
I kirken er der ingen fest, uden at vi fejrer nadver. Det gælder naturligvis og til konfirmandtræffet. 
Nadveren fejres med kontinuerlig altergang, hvor seks præster står klar ved tre stationer. Igen er det 
guiderne fra rollespilsakademiet, der sikrer, at de mange konfirmander alle finder nadverbordet.

Konfirmanderne ledes ud i vinternatten og livet
Til slut ledes konfirmanderne ud i vinternatten og livet. På vejen kan de, der har lyst, give biskoppen 
en high five og sige farvel til både fortællere og guider. Mange har en lang tur hjem med bus eller tog, 
hvor de kan hygge sammen og vende dagen med deres præst undervejs.

Konfirmandtræffet er noget, vi skaber sammen
Konfirmandtræffet i Roskilde Stift er en event, der kun er mulig, fordi den bliver skabt i fællesskab til 
fællesskabet. Over 70 præster, kirke- og kulturmedarbejdere og lægfolk fra hele stiftet deltager frivil-
ligt i alle dele af konfirmandtræffets udvikling og afvikling. Her mødes nogle af de mange fortællere 
til infomøde ugen inden konfirmandtræffet.

Videolinks
https://www.facebook.com/roskildestift/videos/1412840955541965/
https://www.facebook.com/Konfirmandtraef/videos/133407764493496/


