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Det menneskelige 
livs løb

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

Ambrosius Stub



Det menneskelige 
livs løb

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

Ambrosius Stub

Navngivning: Fra ikke-væren til væren. Fra navnløs til nævnt. 
Markerer social ændring (navn), men primært biologisk (fødsel).



Det menneskelige 
livs løb

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

Ambrosius Stub

Konfirmation: Fra barn til ung.
Markerer delvis biologisk ændring (pubertet) samt ændring i social status.



Det menneskelige 
livs løb

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

Ambrosius Stub

Bryllup: Fra single til gift, fra juridisk individ til del af gensidigt forpligtende 
relation. Markerer ændring i social og juridisk status.



Det menneskelige 
livs løb

Fødes, græde, vugges, ammes

Lege, vokse, gå og stå,

Lytte, lære og opflammes,

Prøve, snuble, tanker få.

Elske, bejle, hærdes, garves,

Sejre, hylde livets svøb.

Ældes, svækkes, dø, begraves:

Det er alt vort levneds løb.

Ambrosius Stub

Begravelse: Fra væren til ikke-væren, fra levende til død.
Markerer biologisk og juridisk ændring.



Navngivning

Navn og optagelse i fællesskabet

• Dåb - ceremoni

• Privat - fest

• Humanistisk - ceremoni



Konfirmation

Voksenrettigheder og optagelse i
fællesskabet med ny status

“Confirmatio"= Jeg bekræfter, bestyrker

• Kristen konfirmation (1736-)
• Bar/bat mitzvah (18. årh.-)
• Borgerlig konfirmation (1915-1992)

• Nonfirmation DUI Aalborg
• Privat nonfirmation (1990’erne-)
• Humanistisk konfirmation (2010-) 



Bryllup

Pardannelse og ny status i fællesskabet

• Kirke – juridisk og ceremonielt

• Rådhus - juridisk

• Humanistisk - ceremonielt



Begravelse

Livets ophør og individets ophør i
fælleskabet
• Kirke med præst

• Kapel
• Familien
• Humanistisk ceremonileder



Overgangsrite

Arnold van Gennep: Rites de Passage

• Separation
• Liminalitet
• Inkorporation



Overgangsrite

Struktur
• Separation: (udskillelse) Hvad siger jeg

farvel til? Markering af den gamle
samfundsorden.

• Liminalitet: (tærskel, grænse, 
”vildmarken”) Det markant anderledes, 
det der er på grænsen, ”hverken/eller” 
(”betwixt and between”)

• Inkorporation: (optagelse) Hvad siger jeg
goddag til? Den nye samfundsorden. 
(blive indlemmet i det nye fællesskab
med den nye status)





Begravelse

• Separation: “Vi er samlet her i dag”, 
musik

• Liminalitet: Tale om det levede liv, 
det patosfyldte og ritualiserede
sprog

• Inkorporation: Fremtiden, hvad
tager I med jer?



Konfirmation

• Separation: Intromøde
• Liminalitet: Hyttetur
• Inkorporation: Ceremoni
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