i gamle dage

Hvad betyder konfirmation?
Ordet konfirmation er afledt af det latinske confirmatio,
som betyder bekræftelse. Konfirmation betyder, at Gud
bekræfter det løfte, han gav ved dåben – om at være med
det menneske, der allerede én gang – ved dåben – har sagt
ja til at være Guds barn.

Historie
1500-tallet Konfirmationen afskaffes i de lutherske kirker, fordi den ikke er udtrykkeligt
omtalt i Bibelen.
1736

Konfirmationen genindføres ved lov. Målet er nu at sikre, at de unge
mennesker bliver oplært i den kristne tro og dermed kan blive lydige borgere
under den enevældige konge.
Konfirmationen bliver adgangen til at gifte sig, vidne i retten, at tage en gård i
fæste og mange andre "voksne" opgaver.
En del af konfirmationen var overhøringen (eksamen) i det, konfirmanden
havde lært om kristendommen. Bestod man ikke denne prøve, fik man
simpelthen ikke del i de "voksne" rettigheder.
Bestod man – og det gjorde de fleste jo trods alt – blev præstens
vurdering af konfirmanden skrevet ind i en "skudsmålsbog", som var
en blanding af pas, straffeattest og CV eller adgang til at søge
arbejde. Skudsmålsbogen blev først afskaffet ved lov i 1921.

Opgave:
I skal nu opsøge de gamle i familien, bedsteforældre,
oldeforældre, eller hvis I ikke har dem mere, jeres
forældre. Men vi skal helst så meget tilbage i tid som
muligt. I kan besøge dem, det vil de nok blive glade
for, men ellers over Facetime eller telefon.
Lav et interview med dem om, hvordan det var at blive
konfirmeret i gamle dage. Du kan bruge disse
spørgsmål:

•

Hvornår blev du konfirmeret?

•

Var I mange konfirmander i kirken?

•

Kan du huske nogle af de salmer, I lærte?

•

Kan du huske dit konfirmationsord?

•

Var det en god oplevelse for dig at blive konfirmeret?

•

Blev du venner med nogen af dem du blev konfirmeret med?

•

Hvordan var præsten der underviste jer? (flink, hård, kedelig, spændende
osv.)

•

Kan du huske, hvad I fik at spise?

•

Kan du huske, hvad du fik som gaver?

•

Holdt du tale ved konfirmationen? Og hvordan gik det

•

Synes du at konfirmation er en god ting for de unge at opleve?

•

Hvad betød det for dig at blive konfirmeret?

•

Følte du dig nu som en voksen?

•

Følte du dig mere kristen efter du blev konfirmeret?

•

Gik du mere i kirke?

Send alle svar til Tom (totd@km.dk) inden onsdag den 24. februar.
Venlig hilsen præsterne

