
Konfirmander - relation og gudstjeneste  

          Religionspædagogisk dag for præster, kirke- og kulturmedarbejdere,  

og andre, der arbejder med konfirmander 

UNDERVISER 

Cand.teol. og 

exam. pæd. psyk. 

Helle Schimmel  

Mennesker har behov 

både for oplevelsen af 

at høre til og for at en-

gagere sig i verden. Vi 

behøver alle en tryg 

base. Der skal være et 

støttende afsæt for at 

udforske aspekter af tilværelsens mangfoldighed, og når 

vi løber ind i vanskeligheder, har vi brug for en favn, som 

vi kan vende tilbage til for at lade op, blive trøstet og 

beroliget. 

I den kristne forkyndelse og det nytestamentlige gudsbil-

lede genfinder vores biologisk funderede ”hjem–ud–

hjem-bevægelse” sit dybe resonansfelt.  

Lad os på en tilknytningsteoretisk basis gentænke og 

generfare forudsætninger for at skelne det centrale fra 

det perifere i vores møde med konfirmanderne.  

VELKOMMEN 

På den årlige religionspædagogiske studiedag har vi denne 
gang valgt at sætte fuld fokus på det, der ubetinget er vores 
første, største og historisk set mest velfunderede religions-
pædagogiske arbejde, nemlig konfirmanderne. Hvordan mø-
der vi dem til konfirmationsforberedelsen og hvordan møder 
vi dem til gudstjeneste? 

På vegne af religionspædagogisk stiftsudvalg,  Carsten Ullits 
Mortensen, Benthe Kleon Jeppesen og Tove Kallehave Bro-
gaard. 

PROGRAM 
10.00  Ankomst m. kaffe, the og rundstykker  

10.20  Velkomst og introduktion  

10.30  Helle Schimmel: Relation og forkynddelse – et 

 tilknytningsteoretisk perspektiv 

12.00  Frokost  

12.45  Gospel v. Heidi Bisgaard  

13.30  Oplæg og drøftelse v. Karen Togsverd Hansen  

15.00  Afrunding  

PRAKTISK 

TIDSPUNKT Torsdag 17. januar kl. 10 -15.15 

STED  Nibe Vokslev Sognegård, Kirkestræde 6,  
  9240 Nibe 

PRIS  Dagen er gratis 

TILMELDING Senest 10. januar til religionspædagogisk  
  stiftskonsulent Anna Døssing Gundertoft  
  (adje@km.dk) 

UNDERVISER 

Cand.teol. Karen Togsverd 

Hansen er sognepræst i Skæring og 

tidligere sogne- og ungdomspræst i 

Struer. 

Hvert år går tusindvis af konfirman-
der til højmesse søndag formiddag 
som en del af deres konfirmations-
forberedelse. Men hvad oplever de, 
når de er der?  
Det satte jeg mig for at undersøge 
gennem interviews med konfirman-
der i Viborg Stift i forbindelse med et masterprojekt.  
Jeg vil i mit oplæg fortælle om nogle af de opdagelser, jeg gjorde 

undervejs, hvor jeg spurgte ind til konfirmandernes kognitive, emo-

tionelle og sociale oplevelser i højmessen. Vi skal derefter diskute-

re i mindre grupper, hvordan vi i højere grad kan gøre højmessen 

tilgængelig og meningsfuld for konfirmanderne. 

UNDERVISER 

Heidi Bisgaard 
er kandidat i ryt-

misk sang og korle-

delse fra Nordjysk 

Musikkoservatori-

um, sanger og kor-

leder i vokalensem-

blet Vox 11, solist i 

Gunnertoft Gospel 

Singers og har bred erfaring i at lave gospelworkshops med bl.a. 

konfirmander. 


