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Pressemeddelelse  Fyens Stifts konfirmandevent 2015    
      20. januar 2015 

”Lys i mørket”  
  
Konfirmander fra hele Fyn skal en mørk aften gå ”lysets vej” i på kirkegården, og de skal opleve Martin 
Luther brase ind i Gråbrødre Klosterkirke.  
 
I alt 1200 konfirmander vandrer d. 27., 28. og 29. januar rundt i Odense centrum for i Domkirken, Skt. Hans 
Kirke, Gråbrødre Klosterkirke og på Assistenskirkegården at opleve kristendom under overskriften ”Lys i 
mørket.” 
 
I grupper af ca. 100 bliver konfirmanderne sendt rundt i byen med lysende armbånd for sammen at opleve, 
hvordan den kristne tro i fortid og nutid på mange forskellige måder er lys i mørket for mennesker. 
 
På turen rundt vil de blandt andet møde kirkens reformator Martin Luther, der næsten bogstavelig talt 
vælter Gråbrødre Klosterkirke og med den lutherske kristendom bringer lys ind i middelalderens mørke.  
 
I Skt. Hans Kirke er vi tilbage i nutiden, og her vil konfirmanderne møde flere af Folkekirkens præster med 
en særlig funktion som f.eks. gadepræst, feltpræst og fængselspræst. Hver især fortæller de med livsnære 
fortællinger, hvordan de på deres sted kan bringe lys ind i menneskers liv gennem gudstjenester, nærvær 
og samtaler. 
 
På Assistenskirkegården kommer en af H.C. Andersens eventyr til live, og konfirmanderne vil her selv 
komme til at vandre på ”lysets vej” mellem gravene. I Domkirken tager vi med musikken som følgesvend 
helt tilbage til Jesu tid, hvor lys og mørke også spiller en stor rolle. 
 
Biskop Tine Lindhardt støtter op om Fyens Stifts Konfirmandevent og deltager i den afsluttende andagt i 
Domkirken. Her vil taget løfte sig af salmesang og god musik, så lys og livsglæde kan komme til at sprede de 
kolde januar-afteners mørke. 
 

Yderligere oplysninger:  

Susanne Haastrup Holst, Sognepræst og ungdomspræst, Sanderum Sogn shho@km.dk, 40 75 19 79  

Ulrik Andersen,sognepræst, Søndersø – Skamby, uar@km.dk, tlf. 64 89 10 36 / 28 51 39 06 

Marie Krejberg, sognepræst, Middelfart Sogn, mk@km.dk, 64 41 03 41 

 

Konfirmandeventen starter kl. 18.00, og pressen er meget velkommen efter forudgående aftale. 
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