
Dåb og konfirmation 

I efteråret begynder undervisningen af 

de nye konfirmander, og som forældre, 

kan det måske være godt at få frisket 

op, hvad dåben og konfirmationen 

egentlig betyder. 

Gennem tre aftner beskæftiger vi os 

med dåbens og konfirmationens historie 

og indhold.  

Hvad er betydningen af de to ritualer? 

Hvad vil det sige, at dåben er et sakra-

mente i modsætning til konfirmationen? 

Hvordan har man opfattet ritualerne 

igennem kirkehistorien og ikke mindst 

igennem de seneste 30 år? Hvad skal 

kirken gøre ved det faldende dåbstal? 

Hvad siger kirken til de forældre, som 

lader til at have en opfattelse af, at man 

skal præstere den rette tro for at blive 

døbt?  

En erfaren præst og konfirmandundervi-
ser vil dele ud af sine erfaringer og tage 
nogle af de spørgsmål op, der kan mel-
de sig, når man går til præst eller har et 
barn, der måske – eller måske ikke – vil 
konfirmeres.  

Undervisningen er primært tænkt til 
konfirmandforældre, men alle med inte-
resse for emnet er meget velkommen til 
at deltage. 

 

 

 

Underviser 

Sognepræst  

Per Aas Christensen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tid og sted 
Kurset foregår følgende tre onsdage:  

2. november, 9. november, 16. novem-

ber 2021 Kl. 19.00-21.30. 

Svendborg Provstis lokaler,  

Egensevej 15. 

Pris 
Pris for alle tre aftner er 300 kr. 
 
 

Tilmelding 

Tilmelding sker på hjemmesiden: 

www.svendborgprovsti.dk/skole-for-

kirke-og-teologi 

Under menupunktet Tilmelding udfyldes 

en blanket med personlige oplysninger 

og valg af undervisningstilbud. Tilmel-

dingen sendes direkte til Svendborg 

Provsti. 

Det er også muligt at tilmelde sig telefo-

nisk til Svendborg Provsti på tlf. 6222 

5037. 

 

Betaling 
Husk samtidig med tilmeldingen at ind-

betale kursusgebyr på 300 kr. via net-

bank til: 

Reg. nr. 3224, konto 60089434.  

Angiv navn og adresse. 

Du er først endeligt tilmeldt, når indbe-

taling er sket! 

 

Kontakt 
Svendborg Provsti 

Sekretær Sabine S. Larsen 

Egensevej 15, 5700 Svendborg 

Tlf. 6222 5037 

E-mail: sasl@km.dk 
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Dåb  
&  

konfirmation 

3 kursusaftner for 

konfirmandforældre 

 

Arrangør: 

Skole for Kirke og Teologi 

Svendborg Provsti 

 

Hvad er Skole for Kirke 

og Teologi? 

Skole for Kirke og Teologi tilbyder under-

visning i kirkelige og teologiske emner. 

Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt 

grundlag, og undervisningen varetages 

af præster og andre med solid faglig og 

pædagogisk baggrund. 

Undervisningen er tilrettelagt som tema-

dage og studiekredse, der indeholder 

foredrag og debat.  

Skole for Kirke og Teologi støttes økono-

misk af menighedsrådene i Svendborg 

Provsti, men der er egenbetaling for del-

tagelse.  

Find information om skolen på: 

www.svendborgprovsti.dk/skole-for-

kirke-og-teologi  

 

 

 

 

Få frisket op, 

hvad dåben og 

konfirmationen 

egentlig betyder 
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