KIRKE FOR KONFIRMANDER

Roller (kopi og klippe ud):
● Du er leder i et politisk ungdomsparti og homoseksuel.
● Dine forældre kom fra Afrika i 90'erne. Hver søndag går du i den katolske kirke i den by,
du bor i.
● Du er 14 år og muslim. Dine forældre er begge undervisere på universitetet.
● Du er 12 år og kom til Danmark fra Syrien for et år siden sammen med en faster. Du er
kristen.
● Du sidder i kommunalbestyrelsen, er gift, har tre børn og er ordblind.
● Du er kristen og datter af en amerikansk ambassadør. Du bor i Danmark og er elev på en
skole for blinde.
● Du er en 17 årig pige, der har afsluttet 10. klasse og arbejder i Netto.
● Du er en 30 år gammel skuespiller, der arbejder som plejehjemsassistent og du er aktiv i
den jødiske menighed.
● Du er en mand fra halvtredserne, du er blevet skilt fra ham som har været din partner (og
til sidst ægtefælle) gennem 20 år. Du arbejder som politibetjent.
● Du lever i Danmark sammen med din familie fra Irak. Det er meningen, I skal sendes
tilbage Irak, hvis truslen mod din familie forsvinder. Din familie er kristne.
● Du går i 9. klasse og drømmer om at blive læge.
● Du er datter til en sygeplejerske og studerer økonomi på universitet.
● Du er en muslimsk pige, der bor sammen med din stærkt troende forældre. Du studerer
jura på universitetet. Du tror, du er lesbisk.
● Du er en 15-årig dreng i en forstad udenfor en storby. Din mor arbejder som
rengøringsdame, og din far er arbejdsløs.
● Du er 25 år gammel, uddannet tømrer og søger arbejde i Danmark. Din kone og din
toårige datter bor i Polen og er afhængige af din indkomst.
● Du er en single fyr, der arbejder på et kontor og sidder i en kørestol. Du er opvokset i en
lille by i det sydlige Danmark.
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● Du er en 15 år gammel adopteret pige fra Thailand, der bor sammen med dine forældre i
NordJylland.
● Du er en 25 år gammel mand, der studerer økonomi og spiller tennis i sin fritid.
● Du er en 30 år gammel kvinde fra Tyskland, der studerer på universitetet og har boet i
Danmark i fem år.
● Du er en heteroseksuel mand, der arbejder som balletdanser.
● Du er en 32-årig mand, der arbejder på gymnasiet. Din familie er jøder.
● Du er en 17 år gammel dreng, der lige er blevet far. Du går i gymnasiet.
● Du er 15 år gammel mellemøstlig dreng, der lige er kommet til Danmark.

