
1 
 

5. episode: Død og begravelse 
Episoden afholdes på en hel dag  

Mål: At konfirmanderne oplever død, sorg og kirkens omsorg ved begravelse. 

Hændelse Send SMS et par dage før, med besked om at Otto er syg, og lægen er på vej.  
Senere en SMS med besked om, at han nu er død. 
Når konfirmanderne kommer, ligger Otto på et bord/i en seng i konfirmandstuen. Karen står ved siden af. 
Otto er puttet godt med et af Karens tæpper. 
Tændte stearinlys og blomster – andagtsfuld stemning. 
 
Husk: Hvidt lagen, tæppe, pude, stearinlys og blomster. 

Nøglespørgsmål Aktivitet Organisering Materialer 

Hvordan forestiller du dig, at vi kan 
få en god afsked med Otto?  

Samtale med konfirmanderne om deres egne 
erfaringer med døden. 
 
 
 
Hver familie forbereder en tale, som kan holdes ved 
mindesammenkomsten. 

Præsten styrer og giver plads 
til konfirmandernes 
personlige erfaringer. Fælles 
forum. 
 
Der arbejdes i de enkelte 
familier. 

 
 
 
 
 
Arbejdsark - mindetaler 

Hvordan opleves det, når et 
menneske dør? 

Besøg af en medarbejder fra Hospice – eller en 
person, som har mistet sin ægtefælle. 
 
En personlig fortælling om tab, sorg, begravelse, 

Konfirmanderne lytter og 
stiller spørgsmål. 

Aftale med en medarbejder fra 
Hospice – eller en person, som har 
mistet sin ægtefælle. 

http://storylineikirken.dk/materialer/5-episode/mindetale.pdf
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ensomhed, tro osv. – gerne i samtale med 
konfirmanderne. 

Hvad sker der ved en begravelse? Bedemanden kommer med en kiste og fortæller om 
sit arbejde. 
 
Otto lægges i kiste.  
Udsyngning, evt. DDS 787: ’Du som har tændt 
millioner af stjerner’  
 
Kisten flyttes til kirken. 
NB: Tag Karen med til kirken. 

Konfirmanderne lytter og 
stiller spørgsmål. 
 
Konfirmanderne hjælper med 
at lægge Otto i kisten og 
bærer kisten ud til 
rustvognen. 
 

Aftale med bedemand 

Hvordan foregår Ottos bisættelse? Bisættelse i kirken, evt. efter følgende skabelon:  

 Der synges: DDS 749: ’I østen stiger solen 
op’  

 Lille begravelsestale med udgangspunkt i 
konfirmandernes historier om Otto og 
Karen 

 Bøn  

 Lovprisning  

 Jordpåkastelse  

 Der synges: DDS 121: ’Dejlig er jorden’  

 Kisten med Otto bæres ud og køres bort 

Præsten står for bisættelsen. 
Konfirmanderne er den 
efterladte familie, der tager 
sig af Karen og bærer kisten. 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale med kirketjener, sanger og 
organist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otto hentes hos bedemanden 
senere ;-) 

Hvordan kan vi mindes Otto? I konfirmandlokalet holdes mindesammenkomst 
med boller og lagkage. 
 
Konfirmanderne holder mindetaler (Karen er 
selvfølgelig med igen). 

Præsten leder 
mindesammenkomsten og 
aftaler talerækken med 
konfirmanderne. 

Aftale traktement med hjælpere fra 
menigheden. 
Cola fungerer fint som kaffe. 
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Hvis tiden tillader det: 
Hvordan arbejder graveren/ 
kirkegårdsmedarbejderen? 

Besøg på kirkegården, hvor graveren fortæller om 
sit arbejde i forbindelse med begravelser, om 
kirkegården, gravstedstyper osv. 

Konfirmanderne lytter og 
stiller spørgsmål. 

Aftale med 
graveren/kirkegårdsmedarbejderen. 

 


