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Vejledende ritual til brug ved friluftsgudstjenester 

KFUM-Spejderne er en stor, folkekirkelig organisation med mere end 450 

lokale grupper. Disse grupper er geografisk alle tilknyttet et sogn. Der er stor 

forskel på hvor tæt tilknytningen er mellem spejdergruppe og sogn. De 

steder, hvor et godt og frugtbart samarbejde finder sted, er ofte er båret af 

personlige relationer. 

Med jævne mellemrum drager grupperne på lejre, ture og weekender uden 

for sognets grænser, hvor mange spejdergrupper inviterer den lokale 

sognepræst til at holde en friluftsgudstjeneste. Nogle gange oplever 

spejdergrupperne desværre at præsten er ”på herrens mark.” Elementer og 

liturgi som fungerer i et kirkerum, fungerer ikke på samme måde ved en 

friluftsgudstjeneste, det kan fx være korsvar og lange nadverindledninger. 

Præster, der er uvante med friluftsgudstjenester, har intet andet at gribe i 

end den nuværende ritualbog. 

KFUM-Spejderne ønsker derfor et vejledende ritual til brug ved frilufts-

gudstjenester, inkl. nadverliturgi, der fungerer ved friluftsgudstjenester og 

andre gudstjenester for børn og unge uden for kirkens rum. 

 

Dåb uden for kirkens rum 

På de store lejre hvor der etableres et Kirketelt har spejdernes præster 

mange forespørgsler på kirkelige handlinger. Vielse er der både vejledninger 

og tilladelser til, men vi oplever ind imellem at unge og voksne ønsker at blive 

døbt. Der er pt. forskellige holdninger blandt biskopperne hvorvidt en sådan 

dåb i et kirketelt kan tillades. På spejdernes lejr i Sønderborg i 2017 var der 

én dåb, som fandt sted i kirketeltet, men det var ikke lige til, og der når at 

opstå usikkerhed om, hvorvidt det kan lade sig gøre. 

På en lejr er der ikke tale om en privat begivenhed, men netop en handling 

med en tydelig menighed, som ofte består af mennesker fra dåbskandidatens 

lokale sogn. 

KFUM-Spejderne anbefaler, at der gives en stående tilladelse til at præster 

må døbe på spejderlejre, dels fordi vi oplever efterspørgslen og dels fordi det 

er en væsentlig del af det at være et forkyndende korps, at vi kan være med 

til at imødekomme et ønske om dåb, når der spørges. 

 

På KFUM-Spejdernes vegne 
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