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Svendborg: Kommende kon-
firmander i hele landet kan 
snart blive undervist på nye 
måder, for Danmarks For-
sorgsmuseum og Strib Kirke 
er gået sammen om at lave 
undervisningsmateriale, der 
kan bruges i konfirmations-
forberedelsen. 

Tre hold kommende kon-
firmander fra Odsherred på 
Sjælland bruger derfor en 
dag i konfirmationsforbe-
redelse i Svendborg. Før be-
søget har de brugt under-
visningsmaterialet sammen 
med deres præster og fundet 
ud af, hvilke værdier der be-
tyder noget for dem, og i lø-
bet af besøget vil de finde ud 
af, hvilke der betyder mest. 
Undervisningsmaterialet 
tager eleverne med på rejse 
i gammel tid, hvor de kon-
fronteres med menneske-
skæbner, der boede på fat-
tiggården, mens de lærer om 
deres egne værdier.

- Vi vil få folk til at forholde 
sig til, hvad der er vigtigt for 
dem, ved at sætte dem over 
for nogle skæbner, der har 
mistet det, der var vigtigt for 
dem. Når de to ting mødes, 
opstår der fantastiske samta-
ler om værdier, og hvad der 
er vigtigt for et menneske, si-
ger Sarah Smed, der er histo-
riker og formidlingschef på 
Danmarks Forsorgsmuseum.

Skæbnemøde
De kommende konfirman-
der står i en samlet flok i fo-
yeren til forsorgsmuseet og 
får introduktion til dagen.

- Det er hårdt at være kom-
mende konfirmand, men ik-
ke så hårdt, som det var at 
bo på fattiggården. Det vil I 
finde ud af, fortæller Sarah 
Smed.

Eleverne går ind i et rum 
med et rekonstrueret gam-
melt kontor. I rummet hæn-
ger et billede af pigen Ras-
mine, hun var en af fattiggår-
dens børn. Hun var prostitu-
eret, blev gravid med tvillin-
ger og flygtede fra sygehuset, 
hvorefter hun blev arresteret, 
forklarer Sarah Smed til kon-
firmandeleverne.

- Hvad tænker I, at Rasmi-
ne har mistet i sin ungdom 
ved at være så alene, spørger 
Sarah Smed til eleverne.

Jonathan Ask Hornhaver 
Schiøtz, som er kommende 
konfirmand, svarer hende:

- Sine forældre, resten af 
sin familie eller nogen, der 

kunne tage sig af hende,  
siger han højt.

Der kommer flere bud fra 
konfirmanderne. Lidt tid  
efter bliver kuverter uddelt, 
Jonathan Ask Hornhaver 
Schiøtz får fat i sin, tager sin 
sorte vante af og trækker en 
stak grønne papirsedler ud. 
På dem har han skrevet sine 
individuelle værdier ned.

- Musik, sang og at have 
folk man kan stole på, det er 
nok de største, fortæller han.

Eleverne skal nu vælge 

den værdi, de helst vil gå af 
med. Den første værdi, som  
Jonathan vælger blandt hans 
værdier er respekt, for der er 
mange andre, der er vigtigere 
for ham, fortæller han.

effektfuldt besøg
Bente Luise Toft er sogne-
præst i Strib og kom ved et 
tilfælde til at læse om for-
sorgsmuseet i Svendborg og 
tænkte det kunne bruges til 
noget. Hun tog derfor kon-
takt til Sarah Smed om et 

besøg med sine egne kon-
firmander. Det blev arran-
geret, og hendes konfirman-
der forberedte sig til dagen 
ved at finde frem til deres 
egne værdier.

- Vi fandt ud af, der var me-
get at hente, når de var på be-
søg. Og da de kom hjem, sat-
te vi værdierne på plancher 
og arbejdede videre med det, 
siger hun.

Sarah Smed og Bente Lui-
se Toft guider eleverne videre 

rundt i rummene på museet 
og hver gang de møder en af 
fattiggårdens beboere, for-
tæller de om deres skæbne. 
Undervejs bliver konvolut-
terne tomme og værdierne 
færre. En pige laver sjov med, 
at hun er blevet værdiløs, da 
hun ikke har flere værdier at 
give. Jonathan Ask Hornha-
ver Schiøtz synes, det er svært 
at vælge, hvilken værdi han 
denne gang skal gå af med.

- Jeg er ikke særlig glad 
for at gå af med de her ting, 
det er svært at vælge, for al-
le de her ting er sygt vigtige, 
hvis ikke jeg havde dem, vil-
le jeg ikke kunne fungere, si-
ger han.

national tilgængelighed
Tanken bag undervisnings-
materialet er, at det skal væ-
re tilgængeligt på national-
plan, og præster skal kunne 
komme med et konfirmand-
hold til museet, hvor muse-
et tilpasser undervisningen 
til holdet. 

Meningen med partner-
skabet mellem kirke og mu-
seum er, at det skal styrke 
begge institutioner, og at 
det bliver muligt at debatte-

re store emner i en historisk 
ramme.

- Alle har brug for er sted, 
hvor man kan snakke om 
store ting, det kan man her, 
hvor museum og kirke går 
sammen, siger Sarah Smed.

Bente Luise Toft forklarer, 
at målet er, at konfirmander-
ne gerne skulle komme hjem 
med noget, de kan tale med 
præsten om og sætte i per-
spektiv, men at kodeordet er 
fællesskab.

- Jeg håber, de får reflek-
teret over deres egne valg, 
og det, de synes er vigtigt, og 
forhåbentlig opdager, at de 
her temaer hænger sammen 
med konfirmationsforbere-
delsen, siger Bente Luise Toft.

Det er blevet tid til, at de 
kommende konfirmander 
skal til fortælle om de værdi-
er, som de har tilbage. Elever-
ne skiftes til at sige højt, hvad 
de ikke afleverede. Værdier-
ne er alt fra mad til sikker-
hed og kærlighed. Jonathan 
Ask Hornhaver Schiøtz har 
tre værdier tilbage: Familie, 
venner og grin og glæde.

- Jeg vil minde jer om, at 
det der er tilbage, er det vig-
tigste, siger Bente Luise Toft.

Konfirmander lærer om værdier 
gennem fattiggårdens børn
Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og Strib Kirke i Middelfart er gået sammen om at lave et under- 
visningstilbud til kommende konfirmander. Det fokuserer på menneskelige værdier gennem læring  
om fattiggårdens børn. Torsdag besøgte flere hold kommende konfirmander fra Sjælland museet.

Herover: danmarks Forsorgs-
museum laver konfirmations-
forberedende undervisning. 
Jonathan Ask Hornhaver 
schiøtz (til venstre) finder 
sine værdier frem, som 
han har skrevet på grønne 
papirsedler. dem skal han 
bruge på sit besøg på museet. 
Foto: Katrine Becher damkjær

Under besøget på forsorgs-
museet møder de kommende 
konfirmander Hans Pauli 
thomassen, som illustrerer,  
hvordan man arbejdede med 
at binde måtter på fattig- 
gården. Foto: Katrine  
Becher damkjær


