
 

  Konfirmantsjokket  
 

Konfirmasjonstida nærmer seg med stormskritt! I dette nummeret 

ønsket vi å få høre refleksjoner og erfaringer fra dere om en av de 

veldig viktige arbeidsoppgavene våre, som vi ofte ikke snakker så 

mye om.  

 

For veldig mange er konfirmasjonstida det første møtet vårt med kirka 

etter dåpen, og denne tida har stor betydning for hvordan vi oppfatter 

kirka vår - som raus og leken, som trang og traust, som en autoritet 

som lærer oss om dogmer, eller som et trygt rom å utforske 

eksistensielle spørsmål i.  

 

Hva vil vi gi konfirmantene våre gjennom konfirmanttida? Hva får vi 

selv tilbake?  

 

Først tar prest i Grorud menighet, Einar Østerhagen, oss med inn 

i noe som veldig mange har hatt en bratt læringskurve på i det siste 

året: nettbasert konfirmantarbeid. Men det blir jo ikke bra bare det 

er digitalt - hvordan lager vi egentlig gode digitale konfirmant-

opplegg? I Bragernes menighet i Drammen har Sol Vråle, Per Erik 

Brodal og Jørn Fevang utviklet et liturgisk orientert konfirmant-

opplegg, som de beskriver i teksten «Og der lot de synge messe…», et 

konfirmantopplegg de for øvrig også har utgitt bok om (2020).  

 

En bok det er vanskelig å overvurdere betydningen av i norsk kultur, 

er Luthers Lille katekisme. Med reformasjonen ble 

konfirmasjonsundervisning ensbetydende med katekisme-

undervisning. Hans Nielsen Hauge, som vi feirer 250-årsjubileum for i 

disse dager, resiterte trolig katekismens fraser på sine vandringer. Den 

500 år gamle katekismetradisjonen er også en  

levende del av dagens landskap. I artikkelen «Frykt mitt barn den 

sanne Gud», gir Richard Svane, sokneprest i Kåfjord, et innblikk i 

hvordan katekismeundervisning fungerer i vår egen tid.  

 



De nevnte tilnærmingene er ulike, men felles for dem er at 

undervisningstiden spres ut over et langt tidsrom. Men leir-

konfirmasjon komprimerer konfirmasjonstiden til rundt en uke. 

Leirsjef Kristin Skjøtskift har kompetanse på nettopp dette, og tegner 

opp leirlivets gleder og utfordringer i stykket «Leirmagi».  

 

Denne buketten eksempler avrundes med et intervju med Ragnfrid 

Granerud, kateket i Hamar og Vang, som reflekterer rundt 

konfirmasjonsarbeidets hensikt uansett form. Den skal ikke være et 

supplement til resten av livet, den skal derimot vise at «Livet henger 

sammen»! 

 

De neste to bidragene representerer akademiske blikk på 

konfirmasjonsarbeidet. Sammen med Eva Kirkemo, Solveig Julie 

Mysen og Mathias Gillebo, presenterer førsteamanuensis Elisabeth 

Tveito Johnsen (TF) først tre moderne konfirmant-opplegg med kritisk 

blikk i teksten «Fra katekisme til liberal pietisme». Dernest spør 

professor Jone Salomonsen (TF), i teksten «Mellom Baal og Jesus?», 

hvordan vi bør forstå konfirmasjon i dagens folkekirkelige 

sammenheng. Hvor kirkelig er egentlig konfirmasjonsriten? 

 

Etter konfirmasjonen fortsetter ungdommene sin ferd gjennom livet – 

vil de fortsette å engasjere seg i kirkelig arbeid? Mange steder er 

konfirmasjonstiden en viktig rekrutteringsarena for senere kirkelige 

lederoppgaver. Den siste teksten i denne magasindelen er et intervju 

med Hans Martin Vilberg, daglig leder i KFUK-KFUM Innlandet. 

Med dette utblikket på tiden «Etter konfirmanttiden» avsluttes også 

denne magasindelen.  

God lesning! 

 

Marte Holm Simonsen og Halvard Johannessen 

nummerredaktører 

 


