
Konfirmasjon - alminnelige 
bestemmelser (13.3) 
Fra Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II. 

1. Kirkens Herre har sagt: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.» (Matt 28, 18-20). Kirken har derfor ansvar for alle sine døpte
lemmer gjennom hele deres liv.

2. I samsvar med oppdraget fra Kirkens Herre døper kirken barna når de som bringer dem
til dåpen, vil at barna skal døpes og oppdras i den kristne forsakelse og tro. I henhold til
dette venter kirken at alle som er døpt som barn, blir ført inn i kirkens dåpsopplæring og
tar del i den fastsatte ordning for konfirmasjonstiden.

3. Opplæringen i konfirmasjonstiden er en viktig del av kirkens arbeid med å oppfylle sitt
ansvar for dem som er døpt: Kirken vil be for de unge, undervise dem og hjelpe dem til å
leve som kristne i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste.

4. Unge som ikke er døpt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstiden. Men dersom
de ønsker å delta fullt ut i den avsluttende konfirmasjonsgudstjeneste, må dåp finne sted
før denne.

5. Deltagelse i menighetens gudstjenester er en vesentlig del av konfirmantforberedelsen.

6. Døpte konfirmanter som ikke allerede deltar i nattverden, kan få adgang til dette når de
er undervist om sakramentet eller har fått en sjelesørgerisk veiledning om det.

7. Menigheten har medansvar for de unge i konfirmasjonstiden. Konfirmantene tas derfor
med i forbønnen i høymessen.

8. Den spesielle «bønn for konfirmantene» bør brukes også i andre gudstjenester og
samvær med de unge, da eventuelt uten menighetssvarene.

9. I konfirmasjonstiden er det følgende spesielle gudstjenester: Gudstjeneste med
presentasjon, gudstjeneste med samtale og konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for
den enkelte.



 

10. Ved disse spesielle gudstjenester i konfirmasjonstiden kan det nyttes en eller to 
sanger/salmer utenom de autoriserte. Teksten skal godkjennes av liturgen og melodien av 
liturgen og tjenestegjørende organist. 

11. Eventuelle innslag av aktualiserende, dramatiserende og aktiviserende art kan også 
benyttes. Disse skal tjene forkynnelsen av Guds ord og må nøye samordnes med 
innholdet i prekenen. 

12. Ved høymesse bærer liturgen stola i kirkeårstidens farge. Ved særskilte gudstjenester 
utenom høymesse bærer liturgen stola i hvitt eller kirkeårstidens farge.  
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