
Humanistisk 
konfirmation

Humanistisk konfirmation
er en markering af de forandringer og refleksioner, som hører til 
puberteten og til det at lægge barnelivet bag sig, og træde ind i 
ungdommen og det gryende voksenliv.

Denne markering består af to elementer; undervisning og hyggeligt 
samvær over to hyttetursweekender, og afslutningsvis en højtidelig 
ceremoni. Humanistisk konfirmation har intet religiøst indhold, 
og er netop at se som et alternativ til den kristne konfirmation, 
ligesom vores bryllups, navngivnings- og begravelsesceremonier. 
Disse vores ceremonier baserer sig alle på et sekulært humanistisk 
værdigrundlag.

Om ordet konfirmation
Nogle undrer sig over hvorfor vi bruger ordet konfirmation, som 
mange forbinder med den kristne konfirmation. Først og fremmest 
gør vi det, fordi det er genkendeligt. Konfirmationen er i den dan-
ske kultur kendt som et ungdomsritual, men ordet i sig selv betyder 
at bekræfte eller med styrke, og er altså ikke et eksklusivt kristent 
begreb, som eksempelvis dåben.

Vi beder ikke de unge bekræfte, at de definerer sig selv som huma-
nister efter endt kursus og ceremoni. Med afsæt i det humanistiske 
idégrundlag, så er formålet med kurset og ceremonien åbent og 
ikke dogmatisk. Formålet er at motivere konfirmanden til at stille 
nye og bedre spørgsmål, reflektere og tage stilling til sine værdier 
og sine handlinger. 

Hvad kan konfirmanden 
forvente sig?
Når man møder op til humanistisk konfirmationsforberedelse 
første gang, så er det sandsynligt, at man ikke kender nogle af de 
andre. Ofte er man den eneste fra sin klasse, der har truffet dette 
valg, men det samme gælder alle de andre. Alle er altså på samme 
vilkår. Teamet af undervisere og kursusansvarlige fra Humanistisk 
Samfund sørger for, at man får lært hinanden at kende på hyggelig 
og afslappende vis.
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Bliv medlem
Som medlem støtter du Humanistisk Samfunds vigtige arbejde med 
at tilbyde ceremonier til livets store overgange og vores politiske 
arbejde for en reel adskillelse af kirke og stat i Danmark. Du støtter 
også vores engagement i den offentlige debat, hvor vi ofte er den 
sekulære stemme i samtalerne om religion og etik.

Du kan melde dig ind på www.hs.dk, hvor du også kan læse mere 
uddybende om foreningen og dens arbejde. Du kan også finde os på 
Facebook, Twitter og LinkedIn.

Bliv aktivt medlem
Vi har lokalforeninger rundt omkring i landet, og vi vil gerne have 
flere. Lokalforeningerne arrangerer bl.a. diskussioner, udflugter og 
foredrag, blander sig i den lokale debat og i den lokale politiske ud-
vikling. Hvis du har en særlig interesse i ceremoniarbejdet er der også 
mulighed for at bidrage på dette område.

Skriv til kontakt@hs.dk hvis du vil høre mere. 



Undervisningen dækker en række forskellige emner. Det er ikke 
traditionel tavleundervisning, men undervisning med fokus på akti-
viteter og en høj grad af deltagelse fra konfirmandernes side. Fra år 
til år kan vægtningen af temaerne variere, men overordnet set vil der 
være fokus på emner som kritisk tænkning, menneskerettighederne, 
livssyn og humanisme, etik, seksualitet, identitet og tolerance.

Som en del af undervisningen  forbereder konfirmanderne et 
gruppeindslag, som de skal bidrage med til den afsluttende 
ceremoni. Et indslag som de unge selv samarbejder om at 
tilrettelægge og udføre. Dette gør, at ceremonien får deres 
personlige præg, og dermed aldrig er den samme fra år til år.

Hvad er Humanistisk Samfund?
En forening for mennesker, der deler et sekulært og humanistisk 
livssyn, baseret på at mennesket i sig selv er unikt, værdifuldt, 
selvstændigt og ukrænkeligt.

Siden 2008 har vi tilbudt humanistiske ceremonier ved livets store 
overgange: navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse. Siden 
2017 har vi uddannet eksistentielle samtalepartnere, der kan tale om 
livets store og svære spørgsmål, på et humanistisk grundlag.

Grundtanken i vores virke er, at livet bærer meningen i sig selv og i 
de fællesskaber, vi er en del af. Ceremonierne har derfor fokus på de 
personer, de fællesskaber og familier, de handler om. Ceremonien 
markerer et rituelt højdepunkt – både for den, som er i centrum 
og for dem, som overværer højtideligheden. Alle skal kunne se og 
mærke, at dagen indeholder en overgang til noget nyt.

Tilmelding
Tilmelding og priser fremgår på hjemmesiden www.hs.dk. 

Hytteturene har fokus 
på emner som 

• Kritisk tænkning

• Menneskerettigheder

• Livssyn og humanisme

• Etik

• Seksualitet

• Identitet og tolerance


