
Hvem kan deltage?
Tilbuddet om humanistisk konfirmation står 
åbent for alle. Humanistisk Samfund spørger 
ikke deltagerne om deres livssyn. Man behøver 
altså ikke at være medlem af foreningen, hver-
ken før eller efter konfirmationen. Det vigtigste 
er, at man er interesseret i at diskutere livssyn 
og etik med andre unge.

Hvor foregår det?
Kurset i Østdanmark foregår i februar og april 
over to weekender i en hytte på Sjælland. 
Ceremonien afholdes i København i maj.
 I Vestdanmark finder kurset sted på samme 
tidspunkter i omegnen af Århus og ceremonien 
foregår i Århus i maj.

Tilmelding og pris
Det er frivillige, uddannede medlemmer af Hu-
manistisk Samfund, der står for hele forløbet.
 Prisen for at blive humanistisk konfirmeret 
er 3.500 kr. (i 2013). Prisen inkluderer mad og 
logi i forbindelse med kurset og deltagelse i 
ceremonien. Transportomkostninger er ikke 
med i prisen. For yderligere information mail til
konfirmation@humanistisksamfund.dk 
 
Du kan også kontakte og læse mere om os via 
www.humanistisksamfund.dk

Humanistisk 
konfirmation

»Alle mennesker er født frie og lige i 
værdighed og rettigheder. De er ud-
styrede med fornuft og samvittighed, 
og de bør handle mod hverandre i en 
broderskabets ånd.«

 – FN’s Menneskerettighedserklæring

” Jeg synes, at en 
non-firmation 

bare er en hurtig vej til 
at få en fest og lidt pen-
ge. Det synes jeg ikke er 
ideen bag en konfirma-
tion. Jeg synes der skal 
være en højtidelighed, 
noget man engagerer 
sig i og binder sig til, 
førend man kan fortjene 
en fest og få et ritual, så 
man kan blive defineret 
som voksen.
 Ceremonien er vigtig 
for mig, fordi den markerer et vendepunkt i ens liv – en 
overgang. Jeg kan godt lide, at det bliver sagt offentligt, 
og at man får et bevis for det, man har gennemgået. 
 Jeg synes, at det jeg har lært, kan jeg så hjælpe sam-
fundet videre med. 
 Jeg har lært en hel masse nye mennesker at kende, 
en hel del om menneskerettigheder, etik og moral, og 
jeg har lært en del om mig selv, som jeg ikke vidste, fordi 
der var en hel del spørgsmål, som aldrig var taget op før. 
Så jeg har taget stilling til en del ting, som jeg er glad for 
at have fundet ud af på kurset inden den humanistiske 
konfirmation.

Martin, konfirmand 2013
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Humanistisk konfirmation
Humanistisk konfirmation er et tilbud til dem, 
der ønsker at markere overgangen fra barn til 
ung ved at få nye venner, udvide deres hori-
sont og fejre det med en flot ceremoni med 
deres nærmeste – uden religiøse indslag.  

Hvorfor ordet ”konfirmation”?
Først og fremmest er det praktisk – alle ved, 
at konfirmation står for en ungdomsceremoni. 
Ordet er hentet fra den juridiske verden, hvor 
det betyder godkendelse. Vi bruger det i be-
tydningen styrkelse, for vores kursus og den 
efterfølgende ceremoni er lagt an på at styrke 
konfirmandernes udsyn, selvstændighed og 
ansvarsfølelse.

Kurset
Vi vil gerne give kursisterne ny viden om de 
dilemmaer, de kan møde i deres hverdag. 
Gennem arbejde med begreber som fælles-
skab, etik og gensidig anerkendelse vil konfir-
manderne lære mere om at forstå andre. 
 Vi taler også om livssyn, humanisme og 
menneskerettigheder og om de unges forhold 
til identitet, rusmidler, krop og seksualitet.

” Jeg har aldrig rigtig 
troet på Gud, og 

det var derfor jeg blev 
interesseret i at blive hu-
manistisk konfirmeret. 
 For mig betyder 
humanismen først og 
fremmest, at man tror på 
mennesket. Tror på, at det 
er menneskene selv, der 
skal tage ansvar – uden 
at nogen gud eller almæg-
tig kraft bestemmer. 
 Selvfølgelig ville jeg li-
gesom andre gerne holde 
konfirmationsfest, med alt hvad det indebar. Og derfor 
blev jeg glad, da jeg hørte om Humanistisk Samfund. 
Fordi man, gennem dem, kunne få både konfirmations-
kurser og en ceremoni. Jeg fik altså præcis det samme 
som mine venner, bare uden Gud. 
 På konfirmationslejrene arbejdede vi med mange af 
de emner som man så småt begynder at skulle tage stil-
ling til som teenager. Vi arbejdede fx med racisme, etik, 
menneskerettighed og selvfølgelig humanisme. 
 Katinka, konfirmand 2010

”Hvad er det egent-
lig for noget, det 

dér humanistisk konfir-
mation? Hvad tror man 
så på? 
 Jeg tror på mennesket, 
jeg tror på båndene mel-
lem dem, jeg tror på kær-
ligheden og glæden ved 
at føle sig som en del af 
et fællesskab som vores, 
et fællesskab, hvor man 
føler sig hjemme. Jeg 
tror på ansvar, respekt, 

ligeværd og menneskerettigheder. 
  I den alder, vi er i nu, har vi alle travlt med at pakke 
vores kufferter, forberede os på at blive voksne. Hele 
tiden ryger der nye ting ind og ud af den kuffert. Den kan 
være overfyldt eller pludselig føles helt tom, men jeg er ret 
sikker på, at vi alle 22 har mindst tre ting tilfælles i vores 
kufferter: Viden om humanismen, om os selv og en masse 
nye gode venner.  
   Uddrag af Franciskas konfirmationstale, 2011

Ceremonien
Ved en højtidelig og festlig ceremoni får konfir-
manderne overrakt deres kursusbevis. Der vil 
også være en tale til dem, musik og forskellige 
andre indslag. Ved ceremonien er konfirman-
dernes familier og venner velkomne.

Hvad er Humanistisk Samfund?
Det er en forening for alle, der lever deres liv 
uden religion.
 Humanistisk Samfund tilbyder ceremonier 
på humanistisk grundlag ved livets store over-
gange – fødsel, pubertet, ægteskab og død.
 Vi arbejder for ligestilling mellem trossam-
fund og livssynssamfund, og for at ingen skal 
have særlige fordele eller ulemper, uanset 
hvad de tænker eller tror. Foreningen er med i 
det internationale humanistiske arbejde. 

” Når mine venner 
spørger mig hvad 

humanistisk konfirma-
tion er, prøver jeg at 
forklare dem, at det 
er lidt ligesom at gå til 
præst, men man lærer 
bare noget andet. Og det 
ikke er religiøst.    
 På de weekender, vi er 
sammen, er der en god 
blanding af aktiviteter og 
mere almindelig under-
visning. Det gode er, at 
man lærer om ting, som 
man ikke lærer om i skolen. 
 Nogle af de emner, jeg synes har været virkelig gode, 
har været menneskerettigheder og etik. Det er også fedt 
at man får et godt sammenhold med de andre konfir-
mander, og når vi er færdige med dagens program har vi 
det hyggeligt sammen.
 Jeg kan ikke huske at jeg nogensinde har troet på 
Gud, derfor har jeg også vidst, at jeg ikke ville konfirme-
res i en kirke.  

          Johannes, konfirmand 2012


