DET HANDLAR OM DIG!
KONFIRMATION 2020 - 2021

A NMÄL
AN
senast
26 aug
2020

VÅRA ALTERNATIV FÖR KONFIRMATION
På konfirmationsträffarna pratar vi om vad som är viktigt i våra liv. Kärlek, relationer,
döden, meningen med livet och hur Gud finns med i allt detta. Vi lär känna varandra
och kyrkan genom lek, musik, samtal, film och olika former av skapande. Kom och var
med oss och undersök svaren på de viktiga frågorna; vem är jag? Har Gud med mitt liv
att göra?

MÅNDAGSGRUPP I RONNEBY
I år erbjuder vi måndagsgrupp i Ronneby. Vi träffas en gång i veckan, på måndagar efter skolan.

TORSDAGSGRUPP I KALLINGE
I år erbjuder vi tordagsgrupp i Kallinge. Vi träffas en gång i veckan, på torsdagar
efter skolan.

HELGGRUPP I BRÄKNE-HOBY
Vi erbjuder helggrupp i Bräkne-Hoby. Gruppen träffas på söndagar, ca en gång/
månad.

HELGGRUPP I RONNEBY
Vi erbjuder helggrupp i Ronneby. Gruppen träffas på söndagar, ca en gång/
månad.

LAJV/LOVGRUPP
Om du vill uppleva konfirmationstiden på ett spännande sätt är detta gruppen
för dig! Med hjälp av äventyr, rollspel och lajv dyker vi tillsammans ner i den
kristna tron. Vi har träffar ett par helger samt höstlov, jullov och påsklov.

SOMMARGRUPP
Uppstart i advent. Några träffar under året och sedan tre veckor under sommaren
2021. Veckorna 25-27 varav 4 dygn läger.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ...
... om du går i särskolan eller har andra särskilda behov - kontakta oss så att vi
tillsammans kan hitta ett alternativ som passar just dig.
Jenny Linnér, 070 - 558 58 89, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG!
Skicka med post - Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till oss eller
lämna in den direkt på vår expedition. Märk kuvertet ”Konfirmation” till
Ronneby pastorat, Kyrkogatan 24, 372 30 Ronneby,
eller kan du skicka e-post - fyll i och fotografera av anmälningsblanketten.
Skicka den till johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

ANMÄLNINGSBLANKETT
Välj ett första och ett andrahandsalternativ på
blanketten. Om du vill vara säker på att komma
i den grupp du helst vill - så vänta inte!
En bekräftelse på vilken grupp du kommit med
i, kommer hemskickat per post.

ANMÄLAN
senast
26 aug 2020

Välj den grupp som passar just dig!

ANMÄLNINGSBLANKETT
KONFIRMATION 2020-2021
Måndag Ronneby kl 16 - 18 (grupptiden kan behöva justeras efter skoltiderna)
Torsdag Kallinge kl 16 - 18 (grupptiden kan behöva justeras efter skoltiderna)
Lajv/lovgrupp under helger och lov
Söndag Bräkne-Hoby kl 10 - 15 (ca en gång/månad)
Söndag Ronneby kl 10 - 15 (ca en gång/månad)
Sommargrupp

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR ...
... kring de olika grupperna besvaras av
Jenny Linnér, 070 - 558 58 90, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

a

ANMÄLNINGSBLANKETT KONFIRMATION 2020-2021
Personnummer ______________________ Mobilnummer ____________________________
Namn __________________________________________________________________________
Adress _________________________________________________________________________
Postnummer __________________________ Ort _______________________________________
Epost __________________________________________________________________________
Skola __________________________________________________________________________
Allergier/övrigt ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Får fotograferas under konfirmandtiden för Facebook, församlingstidning, vår hemsida
(ej namn)
Får åka på läger under konfirmandtiden
Är döpt				Är ej döpt
Målsmans namn _________________________________________________________________
Målmans mobilnummer ____________________________________________________________
Målsmans e-post __________________________________________________________________
Kryssa i dom du vill ha samma smsinfo som konfirmanden
Målsmansunderskrift ______________________________________________________________
Namnförtydligande ________________________________________________________________
Om vi ej får tag i er (målsman) vem ringer vi då?
Namn ___________________________________ Telefon _________________________________

SVENSKA KYRKAN RONNEBY PASTORAT
BESÖKSADRESS: KYRKOGATAN 24, 372 30 RONNEBY
TELEFON: 0457 - 178 50
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/RONNEBY
RONNEBY.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

Läs om hur vi behandlar personuppgifter
www.svenskakyrkan.se/ronneby/gdpr
TRYCKÅR: 2020

