K O N F I R M AT I O N
Konfirmation tilbydes til 7. klasses elever i alle
7 kirker på Mols/Helgenæs.
Man går til konfirmationsforberedelse hos præsten i det sogn, hvor man bor, og konfirmeres almindeligvis også i sognekirken. Ønsker man af
praktiske - eller andre - årsager konfirmation i en
af områdets øvrige kirker, kan det dog godt lade
sig gøre - dog sådan, at man stadig følger undervisningen hos præsten i bopælssognet.
Undervisningen ligger inden for almindelig skoletid. Tidspunkt og ugedag er efter aftale med
Molsskolen og Syddjurs Friskole, men undervisningen begynder midt i september, varer frem til
juleferien og tages op igen efter vinterferien.
Der undervises frem til konfirmationerne i foråret.
Elever der bor på Mols eller Helgenæs, men går i
skole andre steder, går til konfirmandundervisning sammen med deres klasse hos en præst i
skolebyen, men kan godt, hvis det ønskes, blive
konfirmeret i sognekirken på Mols eller Helgenæs.
Dåb er forudsætning for konfirmationen. Man
kan dog sagtens følge konfirmandundervisningen uden at være døbt. Ønsker man at blive
konfirmeret, bliver man så døbt et stykke tid
inden konfirmationen.

-----------------------

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og
idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende!”
Man var altså klar over, at undervisning og dåb
hører sammen.
Senere breder den opfattelse sig mere og mere,
at der også er en slags beskyttelse i dåben.
Og så ender det med, at børnene næsten ikke
kan blive døbt hurtigt nok.
Og spædbarnsdåb har lige siden været det almindelige i de fleste kristne kirkesamfund.
Men man var samtidig klar over, at dåb uden
undervisning gik ikke. Og derfor indførte man
konfirmationen som en slags overbygning på
dåben, hvor man nu, inden konfirmationen, fik
den undervisning, som man jo ikke længere
kunne få før dåben.
I den katolske kirke endte det så med, at man
anså konfirmationen for vigtigere end dåben.
Det syn bryder Luther med ved reformationen.
Og han går så drastisk til værks, at konfirmationen helt afskaffes. Også her i Danmark ved reformationens indførelse i 1536.

I de første kristne århundreder kendte man ikke
til spædbarnsdåb - og derfor heller ikke til konfirmation.

Konfirmationen genindføres her i landet i 1736
og har siden da været kirkens tilbud om kristendomsundervisning til de døbte - et undervisningsforløb, der slutter med en festlig
konfirmationsgudstjeneste.

Dengang døbte man kun voksne, som inden
dåben skulle gå til et års dåbsundervisning.
For man kendte ordene fra Mattæusevangeliets
slutning, den såkaldte dåbsbefaling, hvor Jesus
siger til sine disciple: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i

Til langt op i sidste århundrede var konfirmationen for de fleste også afslutningen på skolegangen. Og derfor lå den i slutningen af 7.
klasse.
Her på Mols og Helgenæs har vi holdt fast i
dette konfirmationstidspunkt, mens man andre
steder har flyttet det til 8. klasse.

