
 

 
 

Konfirmation og konfirmationsforberedelse i danske folkekirke 
 
Konfirmationen er det ritual i den danske lutherske, protestantiske kirke, som markerer overgangen mellem 
barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav 
dig, da du blev døbt.  

Formålet med konfirmationen er at give dig, der er døbt med den kristne dåb muligheden for at tage stilling 
til din dåb, når du er på vej mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at 
han holder, hvad han lovede ved din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro 
og bliver velsignet. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder. 
Konfirmationen er et dansk luthersk ritual, som hverken de ortodokse eller katolske kirker kender eller 
bruger. Den danske kirke anser din dåb som kristen, hvis du er døbt af en ortodoks eller katolsk præst, 
hvorfor du frit kan deltage i sakramenter/mysterium som nadveren i den danske kirke, hvis du vil.  

Undervisning 
For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse. Det foregår hos den lokale præst, når 
du enten går i 7. eller 8. klasse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om 
livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til konfirmationsforberedelse, selvom du 
måske ikke vil konfirmeres, og selv om du ikke er medlem af den danske folkekirke. Konfirmations-
forberedelsen svarer til de ortodokse og katolske søndagsskoler.  

Indhold 
I konfirmationsforberedelsen hører du om kristendommens fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre 
dig klogere på din egen tid og den kultur, du lever i her. Mange af Bibelens historier bliver brugt i bøger, 
billeder, film, musik og musikvideoer, som man først rigtigt forstår, når man kender kristendommens 
historier. Med dem forstår du måske også bedre vores samfund. Fx hvorfor vi har indrettet os sådan, at vi 
hjælper syge og fattige. Typisk giver undervisningen ikke mange færdige svar, men den handler mere om at 
være sammen om vores spørgsmål til livet, hinanden og til Gud. 

Konfirmationsforberedelsen varer ca. otte måneder, hvor du mødes en gang om ugen med præsten og resten 
af dit hold. Den danske konfirmationsforberedelse er i skoletiden og gratis at deltage i.   
 
Konfirmationen 
Forløbet afsluttes med selve konfirmationen, der foregår ved en festlig gudstjeneste. Den egentlige 
konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og mange 
steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt. Det er her, Gud 
bekræfter sit løfte om at være med dig alle dage, som han gav dig, da du blev døbt. Det er ikke et 
sakramente/mysterie, men dit personlige ja til kristendommen. Konfirmationen betyder, at du bliver en del af 
den lutherske kirke. 
 
De ortodokse og katolske præster anbefaler ikke, at du bliver konfirmeret, hvis du tilhører deres kirke. Du 
kan dog stadigvæk følge undervisningen med dine skolekammerater i konfirmationsforberedelsen, selvom du 
er katolsk eller ortodoks.  
 
Du kan få mere at vide om konfirmationsforberedelsen og konfirmationen ved at kontakte præsten i din 
lokale folkekirke. 


