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Konfirmasjonsfaddere og 

menighetsfaddere … og en fest       

Samling 5, Økt 3, Punkt 2 og 3 

Konfirmasjonsfadder
Når man skal motta fermingens sakrament skal 

man ha en fadder. Da du ble døpt hadde du også 

én eller flere faddere (gudmor/gudfar). En fadder 

er både er et vitne til den sakramentale 

handlingen, og en som lover å støtte deg i 

utviklingen av din kristne tro. 

 

Fadderen må være døpt, og han/hun må være konfirmert katolsk. Vi må ha tilsendt en kopi av fadderens 

konfirmasjonsbevis i god tid før du selv skal konfirmeres. 

 

 

Menighetsfadder 

Hvis du spør en katolikk om hva en menighetsfadder er, så er det ikke egentlig noen fasit på dette. De du 

spør kan lett komme til å tro du snakker om en dåpsfadder eller en konfirmasjonsfadder, så da kan det bli en 

smule forvirring. En menighetsfadder er kanskje et nytt konsept for mange. Her kommer en forklaring … 

Da du gikk i 1.klasse på skolen, hadde du en fadder da? Det var jo ikke i det hele tatt det samme som en 

konfirmasjonsfadder (se hva som står ovenfor her om en konfirmasjonsfadder), men det er noen 

likhetstrekk. En fadder er en som har fått i oppgave å hjelpe eller ta seg av deg på et eller annet vis. I 1.klasse 

var det kanskje en 5. eller 6.klassing som hadde fått i oppgave å være sammen med deg i friminuttene, 

kanskje besøke deg av og til når du var i klasserommet, og kanskje arrangerte lærerne deres hyggelige 

sammenkomster for både fadderklassen og førsteklasse. 

Hva var målet med å ha faddere for de i 1.klasse? Det var naturligvis for å gjøre 1.klassingene tryggere på å 

være på skolen og hjelpe dem å bli innlemmet i skolemiljøet ved hjelp av elver som allerede hadde gått på 

den samme skolen i flere år. 

Mange universiteter og høyskoler har også et faddersystem for nye studenter. På en god del arbeidsplasser 

er det også vanlig at man får en type fadder som skal hjelpe nye arbeidstakere å bli kjent med både kolleger 

og systemer på  sin nye arbeidsplass.  

Så, hva om dere konfirmanter fikk en eller flere faddere i menigheten? Hvis dere har lært litt om menigheter 

nå, så har dere kanskje skjønt hvor viktig det kan være å tilhøre en menighet; en gruppe mennesker som tror 

det samme som det dere gjør, og som kommer sammen nettopp fordi de er katolske kristne, og som gjør 

katolske ting, men også mange andre hyggelige sosiale og også nyttige ting.  
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En menighetsfadder-fest 

Det er ikke så lett å bli kjent i menighet hvis ingen tar initiativet til å komme bort og snakke med deg, høre 

om du vil bli med på forskjellige samlinger og grupper, eller bare snakker for å bli kjent. For at dette skal bli 

lettere, foreslås det her å lage en fest der konfirmantene kommer sammen med mange fra menigheten, folk 

som dere kan bli kjent med, og som som regel gjerne vil bli kjent med dere konfirmanter. De (andre i 

menigheten) får bare ikke så ofte mulighet til dette. 

Kanskje kan kateketen deres høre om menighetsrådet eller andre i menigheten kan invitere dere 

konfirmanter til fest, eller dere konfirmanter inviterer menigheten på fest. Det er viktig å være tydelig på om 

dere ønsker en type fadderansvar fra de som melder seg til festen (= forslag A), eller om dette kun er en slags 

bli-kjent-fest mellom konfirmanter og andre medlemmer av menigheten (= forslag B). 

Hvis dere ønsker at menigheten skal få et fadderansvar, da bør dette ansvaret defineres. I punkt A ser dere 

forslag til dette. Punkt B er ikke fullt så detaljert. Her er målet for det meste å gjøre noe hyggelige sammen 

og å bli kjent. 

 

Forslag A: 

• Menighetsmedlemmer inviteres. Konfirmantforesatte kan også komme, men da kommer de som menighet og 

ikke som foresatte. De bør derfor ikke bli plassert sammen med sine egne barn/konfirmanter under festen.  

• Det er viktig at alle som kommer er faste kirkegjengere; at de er aktive/engasjerte i menigheten. Målet er (som 

dere ser av neste punkt) for disse – gjestene fra menigheten – å invitere dere konfirmanter med på forskjellige 

ting som skjer nettopp i menigheten. 

• Fadderrollen må defineres/presenteres på forhånd (til de som kommer fra menigheten). Her er forslag til hva 

det å være en menighetsfadder kan innebære: 

a. Selve festen må planlegges: Mat, underholdning, ansvarsfordeling av ymse slag, osv. 

b. Menighetsfadderen får tildelt 1 – 2 konfirmanter under festen (tenk strategiske bordplasseringer) 

c. Under festen er målet å bli godt kjent. Dette må det gis tid til. 

d. Under festen bør også fadderne planlegge noen aktiviteter med sin(e) konfirmant(er). Kanskje skal de 

treffes på kirkekaffen (konfirmantene skal jo gå regelmessig til messe), kanskje inviterer de 

konfirmanten(e) med seg hjem 1 – 2 ganger dette året, kanskje prøver de å få med seg konfirmantene på 

noe av de som skjer i menigheten, som f.eks. Caritasgruppe (som f.eks. språkkafé eller norskkurs), kor, 

ministrantlag, kirkekaffegruppe, katekesen (som assistent), ungdomsgruppa, Maria Legionen, m.m.. Det 

går også an å invitere konfirmanten med på ting som skjer utenfor menighetens liv, men prioriter selve 

menigheten. Målet er jo å innlemme konfirmantene i menighetens liv. 

Forslag B: 

• Konfirmantene inviterer menigheten til fest eller omvendt. 

• Tenk nøye igjennom mat/servering, underholdning, bordplassering, osv. 

• Gi god tid til å faktis bli kjent (menigheten  → konfirmanter) 

 

God fest       


