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12 gode juleideer fra 
Konfirmandcenteret

Af Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmand
centeret

December er en hektisk måned, 
og en del kirker holder igen med 
minikonfirmander og konfirmander 
grundet travlhed. Julemåneden handler 
om børnehaver, skoler og plejehjem, der 
gerne vil mødes i kirken til gudstjeneste 
eller juleafslutning. Men vi kommer 
ikke udenom, at julens budskab 
også skal lyde til konfirmander og 
minikonfirmander.

Juletravlheden og samtalen om advent, jul, 
 krybbe og fødsel begynder ofte i slutningen af 

november og strækker sig ind i januar. I Kon-
firmandcenteret har vi erfaring for høj aktivitet 

på vores hjemmeside i denne tid, fordi en ny 
fortælling skal findes til skolernes juleafslutning, 
eller en juleaktivitet skal planlægges. 

Herunder har vi samlet en række ideer med 
link, så man hurtigt kan finde lige netop den ide, 
man har brug for:

Advent og forventning

1: Lilla forventningsinstallationer i adventstiden
Lad konfirmanderne skabe forventning i byrum-
met frem mod 1. søndag i advent. 

2: Skrabejulekalender
Køb en skrabejulekalender til dine konfirman-
der, hvor dagens »låge« ikke er en gave, men 
en opgave med en diakonal eller eftertænksom 
vinkel. Bag lågerne gemmer sig opgaver som: 
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»Smil til en du ikke kender – måske i bussen 
eller på gaden« og »Tænd et lys og bed en bøn 
for en, der har det svært«

Juleaktiviteter

3: Julehjerter
Tal med konfirmander om hjerternes fest, og lad 
dem flette et traditionelt julehjerte, hvor halvde-
len af hjertet er juleevangeliet. Hjertet bliver en 
sammenfletning af vores liv og den himmelske 
verden.

4: Julejeopardy
Som afslutning før jul er det altid sjovt at lege 
og konkurrere om, hvem der ved mest om jul!
Prøv den fine Julejeopardy som er lækkert opsat 
i PowerPoint og lige til at bruge (den kan også 
bruges til kirkens julefrokost).

Fortællinger

5: Julefortællinger
Gode fortællinger til juleafslutningen har man 
ofte brug for. Her er samlet ca. 35 julefortæl-
linger og ti inkarnationsnoveller. Forfatterne 
er bl.a. Iben Krogsdal, Anne Røndal og Anne 
Hillgaard. 

Oplæg til samtale

6: The Boy
The Boy er en smuk, moderne kortfilm på ca. 
fire minutter, der genfortolker juleevangeliet og 
kan sætte en samtale i gang om julens budskab. 

Lad konfirmanderne se filmen og få en snak om, 
om alle personerne i juleevangeliet nu også var 
en del af filmen.

7: Hvem er du i juleevangeliet?
En sjov test, hvor konfirmanderne ved afkryds-
ning finder ud af, hvem de er i juleevangeliet. 
Man kan ende som et æsel, Herodes, hyrde, 
familie eller en af de hellige tre konger.

8: Quiz og byt om gaver
Igennem en række spørgsmål skal konfirman-
derne reflektere over og tale om gavers be-
tydning, og hvordan det hænger sammen med 
julen.
Aktiviteten findes også i en digital udgave på 
kateket.dk.

9: Juledugen
Den 20 meter lange Juledug kan både bruges 
som en aktivitet med konfirmandholdet – klik 
her – eller give besøgende i kirken i december 
måned refleksion og juleglæde udfoldet med 
aktiviteter.
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10: Stjernebillede
Et billedoplæg til en snak om hvem de hellige 
tre konger var, og hvem der var »stjernen«. 
Forløbet kobler konfirmandernes stjernebegreb 
(kendte) til Jesus som ledestjerne.

For minikonfirmander

11: Halløj i stalden med fingerdukker – for de 
yngste
Her er sjove grafiske fingerdukker, som man 
kan fortælle juleevangeliet med for de yngste fx 
kirkens minikonfirmander, børneklub eller hvis 
børnehaven kigger forbi.

12: Ønskesedler 
Lad minikonfirmanderne tegne eller skrive, 
hvad de ønsker sig til jul. Først de almindelige 
gaver, herefter det der ikke kan købes for penge, 
og til sidst hvad de ønsker sig af Gud. Forløbet 
skærper opmærksomheden omkring, hvad der 
virkelig er vigtigt i livet.


