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HÄNG MED!
DU, LIVET OCH GUD
KOMMER ATT VARA
I CENTRUM.

Det handlar om livet!
Konfirmationstiden är en tid för att lära känna Jesus och den kristna tron.
Det Jesus sa och gjorde handlade om livet, så lika gärna kan vi säga:
det handlar om livet. Vi vill under konfirmationstiden ge dig möjligheten att själv ta
ställning. Vill du fortsätta på denna väg? Vill du lära dig mer om livet och Gud?
Kom med och testa. Titta på våra olika gruppalternativ, och bestäm vad som
fungerar för dig.

Anmälan

Svenska kyrkan i Kungsbacka består av Kungsbacka-Hanhals och Tölö-Älvsåker.
Vi erbjuder flera olika konfirmationsalternativ, välj det som passar bäst!
Anmäl dig så snart du kan, anmälan sker till respektive församling.
Scanna QR-koden för att komma direkt till hemsidan.
Kungsbacka-Hanhals:
senast 30/9

www.svenskakyrkan.se/kungsbacka

Tölö-Älvsåker:
senast 22/8

www.svenskakyrkan.se/tolo/konfirmand

Äventyrsgrupp kungsbacka-hanhals Lördagsgrupp tölö
För dig som vill ha läger med paddling,
vandring och andra äventyr. Onsdagar
ojämna veckor kl. 16.30–18.30 Skansen.
Informationsträff 18 augusti kl. 18.
Start: 14 september
Läger: 16–18 september Flämslätts Stiftoch Kursgård, 21–23 april KFUM Gården
Vidablick
Konfirmation: 6 maj 2023
Frågor: Victor Tedeman, diakon
victor.tedeman@svenskakyrkan.se
0730-492963

Aktivistgrupp kungsbacka-hanhals
Vill du förändra världen? Detta är gruppen
för dig! Onsdagar jämna veckor kl. 16.30–
18.30 Skansen, samt studiebesök och
längre dagar under helger, 1–2 per månad.
OBS: Lägerfritt alternativ, inga övernattningar. Informationsträff 18 augusti kl. 18.
Start: 14 december
Konfirmation: 27 maj 2023
Frågor: Henny Forsberg, präst
henny.forsberg@svenskakyrkan.se
0730-749255

Sommargrupp kungsbacka-hanhals
För dig som gillar läger och som vill göra
något kul på sommaren! Tre sommarveckor
v. 25, 26 och 27. En träff i månaden under
våren. Informationsträff 18 augusti kl. 18.
Start: 4 december kl. 11
Kungsbacka kyrka
Läger: 21–23 april och 26–31 juni
Helsjöns folkhögskola
Konfirmation: 8 juli 2023
Frågor: Marie Wadström
församlingspedagog
marie.wadstrom@svenskakyrkan.se
0767-985310

En lördag i månaden kl. 10–15. Inskrivningsgudstjänst 21 augusti kl. 11 i Tölö.
Start: 3 september
Läger: 7-9 oktober Gullbrannagården
24-26 mars Helsjöns folkhögskola
Konfirmation: 20 maj 2023
Frågor: Evelina Grönlund,
församlingspedagog
evelina.gronlund@svenskakyrkan.se
0766-234014
Mattias Dackhammar,
mattias.dackhammar@svenskakyrkan.se
0766-234005

Tisdagsgrupp tölö

Tisdagar kl. 16–18. Inskrivningsgudstjänst
21 augusti kl. 11 i Tölö.
Start: 6 september
Läger: 11-13 november Gullbrannagården
21-23 april Helsjöns folkhögskola
Konfirmation: 13 maj 2023
Frågor: Evelina Grönlund,
församlingspedagog
evelina.gronlund@svenskakyrkan.se
0766-234014
Mattias Dackhammar,
mattias.dackhammar@svenskakyrkan.se
0766-234005

Torsdagsgrupp älvsåker

Torsdagar kl. 16–18. Informationsträff
31 augusti kl. 18–19.30 i Älvsåkers församlingshem. För föräldrar och konfirmander. Du
som ännu inte bestämt om du vill konfirmera
dig är extra välkommen.
Start: 8 september kl. 16
Läger: 14–16 oktober Gullbrannagården
28–30 april Helsjöns folkhögskola
Konfirmation: 6 maj 2023
Frågor: Johannes Hallberg,
församlingspedagog
johannes.hallberg@svenskakyrkan.se
0766-234054

Konfirmationstiden är lika med
gemenskap, lekar, skratt, tårar, och
så klart, läger. Det är en tid där du
får möjligheten att lära dig mer om
den kristna tron. Vi pratar om allt
mellan himmel och jord. Om Jesus,
döden, kärlek och allt där emellan.

Varför finns jag? Finns
Gud? Vem är Gud?
Tro, hopp och kärlek,
vad menas med det?
Vad är vi som människor
värda? Hur ska vi vara
mot varandra? Vad
händer när vi dör?
Vi kommer inte hitta svar på alla
dessa frågor så klart. Kanske hittar
vi några svar. Kanske kommer du på
att du vill fortsätta att utforska vad
detta kan innebära för dig.

HITTA OSS PÅ INSTA!

Konfirmander i Kungsbacka-Hanhals församling @konfirmandikungsbacka
Ungdomar och konfirmander i Tölö @ungitolo

kungsbacka-hanhals församling
0300-56 98 00,
kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kungsbacka
foto: sida 1,4 alex giacomini, sida 2 johannes hallberg

tölö-älvsåkers pastorat
0300-43 40 00,
tolo.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tolo

