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Det jeg vil tage frem i dette uddrag, er tanker fra den empirisk undersøgelse. Sidst har jeg indsat hele
litteraturlisten.
Samtaler om liv og tro med konfirmander på vandringer i naturen.
Sjælesorg i forbindelse med vandring blev et alternativ til den traditionelle sjælesorgssamtale under
corona-epidemien. Fysiske møder var i en periode umuligt, det medførte samtaler over telefon og
det udviklede sig til samtaler i det fri, og for at kunne holde varmen blev det til vandreture. Der var
megen tale om, at de unge var udfordret af ikke at kunne mødes, og jeg begyndte at overveje, om
det kunne være et tilbud som konfirmander kunne få glæde af?
Da jeg var bevilget studie orlov satte jeg mig for bl.a. at undersøge, om det er muligt at kombinere
vandring, sjælesorg og det at tale om Gud med konfirmander. Det har jeg udfoldet i et
afgangsprojekt på en master i sjælesorg. Det som jeg her vil trække frem, er resultatet af en
empiriske undersøgelse med 24 konfirmander på to vandringer, hvor de havde samtaler to og to og
individuelt med mig. Sidst vil jeg give en praktisk anvisning på vandringernes konkrete indhold.
Resultatet af undersøgelse
Resultatet af konfirmandernes skriftlige evalueringer viser, at de er begejstrede for bevægelse og
naturen, og at det tilfører dem velvære og energi. I forhold til det sjælesørgerisk og teologisk gør de
fleste sig nogle tanker, dog meget kortfattet. Interessant er det at få bekræftet, at der er et positiv
forhold mellem bevægelse og natur og konfirmandernes gudsbillede.
Resultatet af de individuelle samtaler med mig viser, at det er let at skabe en relation til
konfirmanderne. Det at være i naturen og på vandring giver dem frimodighed. Det at vide at
kammeraterne ikke hører, hvad der bliver sagt, gør dem trygge. Derfor tager de fleste også imod
tilbuddet om at fortælle om det, som er svært for dem, altså den sjælesørgeriske samtale. Men det at
tale om Gud, altså den teologiske samtale er vanskeligere. Det viser sig, at de som har det svært, har
sværere ved at fortælle om deres gudsbillede end de øvrige.
Når det er svært for konfirmander at fortælle om Gud, er det fordi det er uvant for dem og de ikke
har sprog for det. Men de fleste fik dog sagt noget, og det sker ikke altid i klasselokalet. Trygheden
ved ikke at skulle fremføre noget, men bare kunne fortælle det til mig, hjalp på frimodigheden.
Vandring og naturen bliver på den måde et værdifuldt redskab i konfirmandundervisningen.
Naturens imødekommenhed er med til at opløfte stemningen og skabe relation. Den sjælesørgeriske
samtaler giver mulighed for at fjerne blokeringer for at lære, og vandring og naturen giver positive
gudsbilleder.
Metoden med individuelle samtaler med mig, er det som rykker mest sammenlignet med tidligere
års klasseundervisning. To vandringer med individuelle samtaler har skabt en dybere relation til den
enkelte konfirmand end et helt undervisningsforløb. Det at vi vandrede sammen, oplevede jeg at
konfirmanden fandt trygheds- og relations dannende. Den mindre øjenkontakt gav frimodighed og
vi var måske også bedre til at lytte til hinanden. Naturen gav os en fælles oplevelsesramme som
gjorde indtryk på os, og som var tillidsskabende og med til at åbne for samtalen om det, som var

svært men også om Gud. Det kan varmt anbefales at lave vandringer i naturen med konfirmander,
med fokus på sjælesorg og gudsbilleder.
Praktisk anvisning for vandringerne:
Undersøgelsen bestod af to undervisningsgange. Første gang havde jeg konfirmanderne i to
lektioner, vi gik en tur på 30 minutter fra undervisningslokalet ud i et naturområde og sluttede af i
kirken. Den anden gange havde vi fire lektioner, hvor vi cyklede 5 km ud til en skov, hvor vi
vandrede 1 time, fik lidt at spise, løste nogle opgaver og cyklede hjem igen.
Hver undervisningsgang brugte jeg følgende metode:
1. Oplæg, som giver konfirmanderne viden til samtalerne om Gud. De to oplægs emner var:
Livsvandring og Medvandreren.1 Oplægget indeholdte spørgsmål til refleksion, gennemgang af
bibeltekster og historier. Bibelteksten til Livsvandring var fra Matt 28,20: ”Jeg er med jer alle dage”
og til Medvandreren fra Luk 24,13-35: ”Emmausberetningen” og Matt 25,31-46: ”Du møder Gud i
dit medmenneske”.
2. Vandring i et naturområde med samtale mellem konfirmanderne to og to:
Samtale og spørgsmål til 1. emne:
1.Hvad betyder det for dig, at korset er tegnet for pande og bryst?
2. ”To par fodspor”2 – gengiv historien for hinanden.
3. Lær verset uden af:
Må Herren lyse for din fod, så du kan finde frem.
Og må vinden være varm og god, må vejen være nem.
Og må Herren give kraft på ny, når du er uden mod.
Må dit mørke blive morgengry, med lys i overflod.
Tekst af Arne Andreasen
Samtale og spørgsmål til 2. emne:
1. Hjælp hinanden med at genfortælle teksten.
2. Hvem har Gud sendt til dig som medvandrer?
3. Og hvilke mennesker har Gud sendt dig til?
4. Nu må I på skift fortælle hinanden noget der er svært.
I må lytte og stille spørgsmål men ikke forsøge at løse problemet.
3. Parallelt hermed individuelle samtaler med præsten.
Formålet med samtalen er relationel, sjælesørgerisk og teologisk samtale.
Samtalen tager afsæt i tre spørgsmål:
1. Der spørges til konfirmanden og dennes liv.
2. Er der noget, der er svært for dig lige nu?
3. Hvad fortæller dagens emne/tekster dig om Gud?
1
2

Lidell, Elisabeth og Schultz, Anette Foged. 2006. Pilgrimsvandring med børn og unge.
Ibid., 55

4. Konfirmandernes evaluering
Konfirmanderne sætter 4 krydser, en for hver række og svarer på spørgsmålene nedenfor.
Konfirmandens evaluering

Hvad har bevægelse gjort for dig?

Dårlig

Ok

Godt

Uddyb:

Ondt

Rart

Har det bedre

Hvordan har det været at være ude i naturen?

Kedeligt

Fint

Inspirerende

Uddyb:

Besværligt Oplevelse Farver, flot

Hvilke tanker har du gjort dig om (dagens emne), hvad betyder det for
Dig:________________________________________________________
Hvad tror du, det betyder for
Andre:______________________________________________________
Hvad fortæller det om
Gud:________________________________________________________

5. Rituel afslutning
Fx Tænde lys. Læse Sl. 139. Bede Fadervor. Synge: ”Må Herren lyse for din fod” Tekst af Arne
Andreasen
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