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Annicha Mortensen, mor til
Frederik på 14 år, ﬁk 2.500 kr.
sidste år, da hendes søn skulle
konﬁrmeres. Pengene gjorde en
stor forskel.
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Flere familier søger hjælp
til konﬁrmationsfesten
Konﬁrmationen er for
dyr for mange forældre
med en stram økonomi.
Flere foreninger oplever
et stigende behov for
hjælp.
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HANNE FALL NIELSEN
christian.klein@jp.dk
hanne.fall.nielsen@jp.dk

Sidste år i begyndelsen af maj
kontaktede en fortvivlet mor
Foreningen til Støtte for
Mødre og Børn. Der var mindre end en uge til, at hendes
datter skulle konﬁrmeres.
Hun anede ikke, hvad hun
skulle gøre. Hun havde ikke
mulighed for at holde en fest
for sit barn – økonomien var
for stram.
Hun havde overvejet at
holde sit barn hjemme en
uge efter konﬁrmationen, så
datteren slap for alle spørgsmålene fra kammeraterne:
»Nå, hvilke gaver ﬁk du?« og
»Hvad ﬁk I at spise?« Det fortæller Marianne Brøndberg,
socialrådgiver og daglig leder
af Foreningen til Støtte for
Mødre og Børn.
Heldigvis for moderen ﬁk
hun et legat på 2.500 kr., som
hun efterfølgende fortalte
»gjorde en verden til forskel«.
Konﬁrmationen er ikke
blevet billigere gennem årene, og ﬂere familier søger om
hjælp til den store dag. Det
mærker man i de foreninger,
der hvert år uddeler støtte til

forældre i økonomisk modvind.
»Vi ser, at familierne bliver
rigtig trængte. Der er rigtig
mange, som skriver i deres
ansøgninger, at de føler sig
som en dårlig mor, når de
ikke kan afholde en konﬁrmation for deres barn på lige
fod med de jævnaldrende
kammerater,« siger Marianne Brøndberg.
Hun fortæller, at børn til
forældre, hvor pengene er for
små, i værste fald trækker sig
fra fællesskabet, når de ikke
på samme måde kan deltage.
Festdagen bliver en stressfaktor for både barn og forældre.

Underskov af fattigdom
Også i Børnesagens Fællesråd
er der rift om konﬁrmationshjælp – eller stipendier, som
det hedder i organisationens
sprog. Foreløbig er der uddelt
92.500 kr i år, og som hovedregel er det 2.500 kr. pr. konﬁrmand – 3.500 kr, hvis der er
tale om tvillingekonﬁrmander.
»Det er ikke så mange penge, men det er nok til, at den
unge – og vi har altid den unges perspektiv – kan få en lillebitte fest, blive klædt på og
deltage i blå mandag. Vi ved,
at hvis konﬁrmanden alene
kan deltage i den kirkelige
handling og ikke alt det øvrige som fest, gaver og nyt tøj,
kan vedkommende let føle
sig udenfor og socialt isoleret,« siger Inge Marie Nielsen, sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, som ikke

regner med, at ansøgningsstrømmen de kommende år
bliver mindre.
»Konﬁrmationshjælp er
ret nyt for os, så når det bliver
kendt, vil det brede sig. For
der er en underskov af fattigdom i Danmark,« siger hun.
Annicha Mortensen, mor
til 14-årige Frederik, ﬁk 2.500
kr. sidste år, da hendes søn
skulle konﬁrmeres.
»Det var super fedt! Det
gjorde en stor forskel for os
og betød rigtig meget. Festen
løb op i 10.000 kr., og min
økonomi så ganske forfærdelig ud på det tidspunkt. Det
havde været en helt anden
form for fest, hvis vi ikke havde fået hjælp,« siger hun.
Hun fortæller om det indirekte pres, der ligger i luften,
når andre forældre ﬂotter sig,
og børnene sammenligner
hinanden imellem.

Den fedeste bil
»Lidt konkurrence er der, for
konﬁrmanden skal have den
fedeste bil, det fedeste tøj og
alt sådan noget. Så der er et
rigtig stort pres. Jeg ﬁk heldigvis også hjælp gennem
venner og bekendte. En af
mine kammerater hentede
Frederik i lastbil om morgenen og kørte ham hen til kirken med fuld blink på. Det
var så fedt! Og da han skulle
derfra, kom min venindes far
på en Harley-Davidson og
hentede ham,« fortæller
hun.
Når Frederik fortæller om
dagen var det: »Mega fedt«,
»rart« og »der manglede ikke

Flere søger konfirmationshjælp
Siden tilbuddet om konfirmationshjælp begyndte i
begyndelsen af 1990’erne, er antallet af ansøgere steget.
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noget«. Efterfølgende kunne
han tage med de andre konﬁrmander på en tur til udlandet med præsten.
»Det havde været noget
helt andet, hvis man ikke var
kommet med der,« siger han.

Det var noget helt andet,
dengang Annicha Mortensen selv blev konﬁrmeret.
»Det var i 1995. Der var
nogle andre retningslinjer.
Det var slet ikke på samme
måde, som det er nu. Det er

blæst mega meget op med de
her konﬁrmander, som får
både 30.000 kr. og 40.000 kr. i
gaver. Det var vi ikke med på
overhovedet. Det er for voldsomt,« siger hun.
Hvorfor det er blevet sådan, har hun svært ved at
pege på. Men hendes søn, der
sidder i baggrunden, har et
bud:
»Det er, fordi de kan blære
sig med alle deres penge.«

Svært at spare op
Foreningen til Støtte for
Mødre og Børn får ingen
offentlige midler. Den fundraiser og søger fonde og
legater fra virksomheder og
private. Sidste år kunne den
uddele støtte til 148 af de 210
familier, der ansøgte.
Marianne Brøndberg påpeger, at kontanthjælpsloftet
og 225-timers-reglen, som
trådte i kraft den 1. oktober
2017, har sendt ﬂere svært
stillede familier deres vej.
»Økonomien er blevet
mere stram, og derfor får
vi ﬂere familier, som søger
om hjælp. Der er bare ikke
penge til, at man kan lægge
noget til side i et meget
presset budget. Sidste års
konﬁrmandforældre på offentlig forsørgelse kunne
nå at lægge en lille smule til
side. I dag mister de mange
penge hver måned,« siger
hun og fortæller, at hun ofte
modtager takkemails og
opringninger, hvor folk ringer og er dybt rørte efter at
have modtaget et legat på
2.500 kr.

