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noVåre restauranter ønsker små grupper og selskap opp til 250 personer
velkommen. Start eller avslutt kvelden på Augustin i historiske Altona

vinbar eller i den ærverdige whiskybaren på Grand Terminus, eller prøv Kalfaret Brygghus som tilbyr julebrygg
fra mikrobryggeriet. Byens største innen selskaper gir deg unike rammer for julebordet. Kontakt Augustin på tlf
55 30 40 00 og Grand Terminus på tlf 55 21 25 00 for bestilling, eller se www.augustin.no / www.grandterminus.no

Julebord fra kr 545,-

SOPP- RADON- & SKADEDYRKONTROLL - www.effecta.as
Tlf: 55 34 90 00

Skadedyr
Vi har lang erfaring med målinger, kontroll, bekjempelse,Vi har lang erfaring med målinger, kontroll, bekjempelse, 
utbedring knyttet til skadedyr, hussopp og radon.utbedring knyttet til skadedyr, hussopp og radon.

Svært få blir omvendt
Nesten en av to 
konfirmerer seg i kirken 
fordi de kaller seg 
kristne. Men bare noen 
få blir kristne mens de 
går til konfirmasjon.

Ragnhild hov  
guRo valland  
KRistoffeR KumaR (foto)

ragnhild.hov@bt.no

Det viser en stor spørreundersø-
kelse blant dem som ble konfir-
mert i kirken i fjor. Det er første 
gang forskerne har spurt norske 
konfirmanter hvordan konfir-
masjonstiden har påvirket og 
troen og livssynet deres. 1200 av 
de vel 5500 ungdommene  som 
konfirmerte seg i fjor, svarte på 
spørsmålene.

– Litt mer kristen enn før
– Under konfetiden lærte jeg 
ting som gjorde meg mer kris-
ten enn før jeg ble konfirmert. 
Så ja, jeg føler meg kristen nå, 
sier Charlotte Havneraas (16).

Sammen med Benedikte Dal-
botten (16) og Desirée Helland 
(17) er de på øving med koret 
Accord i Åsane menighet. 

Desirée nikker, men hun er 
litt usikker på hva hun skal 
svare. Er hun mer kristen nå?

– Egentlig ja. Jeg føler meg 
mer kristen, men jeg sitter ikke 
og ber hver dag. Men skjer det 
noe, som at noen jeg kjenner 
dør for eksempel, så ber jeg for 
dem, sier Helland. 

Benedikte merker ikke noe 
fra eller til, og konfirmasjonen 
var en del av det hun kjente  
godt fra før.

– Jeg har vært kristen så lenge 
jeg husker, og har alltid trivdes 
med det.

En del av folkeskikken
– Svarene bekrefter at konfirma-
sjon i kirken har en sterk posi-
sjon i norske familietradisjo-
nene. Det er nok ikke slik at de 
unge konfirmerer seg fordi de 
er spesielt religiøse. Men kristen 

tradisjon er en del av norsk kul-
tur. Det er en del av god norsk 
folkeskikk å bli konfirmert, sier 
forsker Ida Marie Høeg ved Stif-
telsen Kirkeforskning. 

80 prosent av dem som har 
fortsatt å ha kontakt med kir-
ken ett år etter de ble konfir-
mert, kaller seg kristne. Hver 
femte konfirmant svarer at de 
gjerne vil fortsette å delta i kir-
kens ungdomsmiljø etter konfir-
masjonen.

– Mange av dem som fortset-
ter å være med på aktiviteter i 
kirken etterpå, svarer at de gjør 
det fordi de har det gøy og at de 
synes det er fint å være en del 
av det fellesskapet som kirken 
tilbyr. Mange legger også vekt at 
de synes de blir møtt med åpen-
het: De mener de har frihet til 
å tro hva de selv vil og at tak-
høyden i miljøet er stor. Likevel 
svarer halvparten av dem som 
har fortsatt å være aktive i kir-
kemiljøet etter konfirmasjon at 

de også er religiøst interesserte 
og ønsker å lære mer om troen, 
sier Høeg.

Vil være i kirken
– Jeg opplever at mange konfir-
manter er nysgjerrige og åpne. 
De vil gjerne være med på spe-
sielle ungdomsaktiviteter i kir-
kelig regi etter konfirmasjo-
nen. Likevel finner nok mange 
at kirken ikke klarer å oppfylle 
forventningene deres, sier Åse 
Kristin Nøkling Aagaard.

Hun er prest i Bergen Dom-
kirkes menighet og ansvarlig 
for konfirmasjonsundervisnin-
gen i soknet. Hvert år rettleder 
og følger hun mellom 60 og 80 
15-åringer gjennom konfirma-
sjonstiden.

Hvert år lager konfirmantene 
i Domkirken sin egen evalu-
ering av konfirmasjonsforbere-
delsene. I den siste evaluerin-
gen svarte konfirmantene at 
de synes det er naturlig å kalle 

seg kristne. Mer enn halvpar-
ten synes det er naturlig å gå til 
gudstjenester også etter konfir-
manttiden.

– Ikke bredt nok tilbud
– Vi får mange tilbakemeldin-
ger fra fornøyde konfirmanter 
etter konfirmasjonen som gjer-
ne vil fortsette å være aktive i 
kirken. Likevel ser vi at mange 
prioriterer bort kirken etter en 
stund. Jeg tror det kommer av 
at vi ikke har tilbud som favner 
bredt nok, sier hun.

Hun peker på at ledertre-
ningskurs og ten-sing ofte det 
eneste tilbudet menigheter har 
til de unge i tenåringstiden

– Det er ikke nok. Vi må også 
ha et tilbud som ikke krever 
så mye ansvar og forpliktelser 
i forhold til troen fra de unges 
side. De må få lov og undres og 
få vokse inn i troen på sine egne 
premisser, sier hun. 

GLAD I GUD: – Hva det vil si å være kristen? Å tro på Gud! Jeg har Gud i meg og kjenner meg mer glad som kristen, sier Charlotte Havneraas (17). Sammen med Desirée Helland (16) og Benedikte Dalbotten (16) var hun
 i går på øving med koret Accord i Åsane menighet.

z	fakta
konfirmasjon

n konfirmasjon kommer av latin 
confirmare som betyr «bestyrke, 
bekrefte». Betraktes både som 
et kristent ritual som markerer 
overgangsritualer fra barn til 
voksen. 

n konfirmasjon er i den norske 
kirke også en bekreftelse av 
dåpen. Bare medlemmer i den 
norske kirke, det vil si døpte, kan 
bli konfirmert.  

n i 2010 valgte 41.775 ungdom-
mer å konfirmere seg i den 
norske kirke. samme år valgte 
9872 konfirmasjon i regi av 
Human-etisk Forbund (tidligere 
kalt borgerlig konfirmasjon). 

Unge kaller seg kristne av tradisjon
Kirkegang julaften og ellers 
ved dåp og konfirmasjon for 
familiemedlemmer.

Mer skal det ofte ikke til før 
unge ser på seg selv som kristne.

–  Det er ofte slik at unge som 
betegner seg selv som kristne, 
også gjerne karakteriserer fami-
lien som kristen, sier Ida Marie 
Høeg. KIFO-forskeren har dybde-

intervjuet et tyvetall 15–16 årin-
ger om hva som former deres 
tro og identitet.

Hun peker på at kirkegang 
i høytider og ved overganger i 
livet har større betydning enn 
«private kristne ritualer» som 
sang eller kveldsbønn for de 
unges identitet som kristne.

En av jentene som Høeg har 
intervjuet sier det slik:

«Jeg ble døpt da jeg var baby. 

Og etter det så har vi – familien 
min da, tatt meg med i kirken så 
lenge jeg kan huske. Sånn hver 
jul og en gang i løpet av året 
kanskje. Og masse konfirmasjo-
ner og sånn.»

– Det ser også ut til å bety mye 
for identiteten om et nært fami-
liemedlem kaller seg selv kris-
ten. Og mor og bestemor tende-
rer til å være viktigere enn far 
eller bestefar, sier Høeg.


