
DiakoniDage for konfirmander 
DiakoniDage er for et konfirmandhold og holdets præst. Det er muligt at sammensætte program, der varer enten en dag 

eller to dage. DiakoniDage med overnatning foregår i Pilgrimshuset ved siden af Viborg Domkirke. 

Formålet med DiakoniDagene er, at konfirmanderne lever sig ind i andre menneskers livsvilkår (= empatitræning) og får et 

konkret indblik i kirkens omsorgsarbejde (= diakonikundskab).  

Der kan vælges mellem forskellige programpunkter: 

 Via Dolorosa med levende mennesker. Konfirmanderne møder 3-5 mennesker, der kender til smerte i en eller an-

den forstand. Vi har opbygget et ”MenneskeBibliotek” med omkring 20 personer, der er eller har været udfordret 

pga. psykisk sygdom, alkohol, kronisk sygdom, handicap, flygtningefortid osv. Konfirmandholdet bevæger sig rundt i 

Viborg og møder forskellige steder mennesker, der fortæller deres historie og besvarer konfirmandernes spørgs-

mål. Varighed: 45 minutter pr. besøg og 15 minutters vandring til næste besøg.  

 Poverty walk, hvor et menneske, der kender til et liv i misbrug og kriminalitet, fortæller om livet på gaden ved at 

vise, hvor de udsatte holder til om dagen og om natten. Varighed: 60 minutter. 

 Historisk diakonivandring, hvor historisk kyndig guide fortæller om kirkens diakoni i Viborg fra gammel tid og op til i 

dag. Gråbrødrenes, domkirkens og menighedsplejens historie indgår. Varighed: 45 minutter. 

 Samaritanerløb, hvor der arbejdes med lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Varighed: 60 minutter. 

 Møde med arresthuspræsten. Varighed: 45 minutter. 

 ”Magtesløshedens styrke” ved stiftspræsten for diakoni.  

Varighed: 75 minutter. 

 Via Dolorosa i den katolske kirke. Varighed: 45 minutter. 

 Pilgrimsvandring rundt om Søndre Sø. Varighed: 90 minutter. 

 Morgensang i Gråbrødre Klosterkirke. 

 Aftensang i krypten i Domkirken. 

Programmet sammensættes i samarbejde med arrangørerne. 

 

Praktiske oplysninger 

 Programmet egner sig kun til et hold konfirmander ad gangen. 

 I forbindelse med overnatning i Pilgrimshuset opfordrer vi til, at  

der er mindst to voksne til stede. Der er køjesenge til 22  -  ved 

større klasser må nogle sove på luftmadrasser. 

 Overnatning i Pilgrimshuset koster 500 kr. uanset deltagerantallet. 

 Det øvrige program er gratis. 

 Forplejning er dog for egen regning. Er der tale om et dagspro-

gram, kan konfirmanderne selv medbringe madpakker.  

Er der tale om overnatning, kan I selv lave mad i Pilgrimshuset,  

som pilgrimmene gør det i sommermånederne. 

 Tilmelding og yderligere oplysninger hos stiftspræsten for diakoni  

i Viborg Stift Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk. 


