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STORA FRÅGOR KRÄVER STORA SVAR. VILKA ÄR DINA?
FINNS DET NÅGON SOM ALLTID HAR RÄTT? VILKEN ÄR VÄRLDENS
BÄSTA DAG? VARFÖR SKA DU KONFIRMERA DIG? FINNS GUD?
HAR ALLA SAMMA CHANS? ÄR DET DU SOM BESTÄMMER HUR
DU SKA LEVA DITT LIV? FÅR MAN TYCKA VAD MAN VILL?
Konfirmationstiden är en unik möjlighet för ungdomar att
tillsammans med andra ungdomar och vuxna få stanna upp och
reflektera över såväl sig själv som sina relationer, värderingar och
meningen med livet. Som konfirmand får du verktyg för livet
samtidigt som du har kul och träffar nya vänner.
De flesta ungdomar som väljer att konfirmeras brukar senare
beskriva konfirmandtiden som ”Det bästa jag varit med om”. Varför
inte testa du också? Bli en erfarenhet rikare. Konfirmandtiden
handlar om tro, hopp och kärlek.

Rättviks pastorat erbjuder flera
konfirmationsalternativ:
Väljer du att läsa under vinterhalvåret, startar vi den 8 oktober och läser
till maj. Konfirmation sker i slutet av maj 2021.
Vill du hellre läsa intensivt under sommaren, erbjuder vi två veckors
läsning med början den 13 juni. Konfirmation sker helgen 26-27 juni 2021.
Vi åker på läger där vi lär känna varandra. De som läser under sommaren har
även några förträffar under våren. Vi pratar om frågor om kristen tro och hur
det hänger ihop med våra liv idag. Vi gör roliga aktiviteter tillsammans, fikar
och myser.

Fler alternativ
Regnbågskonfa - Denna form passar dig som är intresserad av värdegrund och
HBTQ-frågor och allt annat som hör till livet.
Du & Jag - Denna form passar dig med funktionsvariation och som trivs i en
mindre grupp.
Kontakta gärna Anna-Karin Kallin eller
https://www.svenskakyrkan.se/intesomdutror

Idrotten tar hand om din kropp.
Rörelse hjälper dig att hålla dig
i form och att må bra.

Skolan tar hand om ditt huvud
och lär dig allt du behöver veta
för ditt kommande yrkesliv.

Vem tar hand om dig?
- det som finns och känns
inombords, dina tankar,
känslor och funderingar?
Tillsammans med nya och gamla vänner,
unga ledare, präst, pedagog och musiker
får du chansen att prata om sånt som
känns viktigt på riktigt. Blanda lek och
allvar, upptäcka nya sidor hos dig själv
och naturligtvis också utforska den
kristna tron.
Med oss själva som utgångspunkt
diskuterar vi tillsammans och försöker
få svar på frågor som:
- Varför finns vi till?
- Vad innebär det att vara människa idag?
- Har Gud något med mitt liv att göra?

Anmälan
Så här gör du:
Gå in på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/rattvik
På sidan Konfirmation under
våra verksamheter finns länken
till ett anmälningsformulär.
Klicka på den och fyll i
formuläret som öppnas.
Anmälningsblanketten finns att
hämta i receptionen på
församlingshemmet
(Järnvägsgatan 10, 795 30
Rättvik).
Du kan också scanna in QRkoden med mobilen för att
komma till anmälan.

Informationsträff
KONFA
Torsdag 1/10 kl. 17.30
i Rättviks kyrka
Då träffas ALLA blivande
konfirmander med sina
vårdnadshavare.
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Det finns två alternativ, antingen
läsning oktober-maj,
en träff/månad eller två veckors
intensivläsning under
sommaren. Nyfiken? Häng på du
också – det blir ett minne för
livet!

Frågor och svar
Måste man tro på Gud?
Du behöver inte tro på Gud för att anmäla dig. Vissa tror på Gud när
de börjar sin konfirmationstid, några börjar tro under tiden och några
gör det inte alls.

Måste jag vara döpt?
Du behöver inte vara döpt för att anmäla dig, men du behöver vara
döpt för att bli konfirmerad. Är du inte döpt - oroa dig inte, det
ordnar vi!

Är det bara för de som går i 8:an?
Konfirmation erbjuds till alla det år man fyller 14 år, men det går att
konfirmera sig både tidigare och senare. Hör av dig till oss så hittar vi
en grupp åt dig!

Kostar det något?
Det kostar inget att konfirmera sig i Rättviks pastorat.

Är anmälan bindande?
Nej, det är den inte. Man vet inte vad man tycker om något innan
man testat, så kom och prova några dagar om du är osäker.
Oavsett vem du är, finns vi här för dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
Anna-Karin Kallin, konfirmandledare
0248-736 83
anna-karin.kallin@svenskakyrkan.se
Tomas Jansson, präst
0248-736 72
tomas.jansson@svenskakyrkan.se
Henrik Berg, musiker
0248-736 77
henrik.berg@svenskakyrkan.se

Vi använder oss av Frälsarkransen.
Varje pärla symboliserar olika
saker som rör livet och som vi
pratar om och kring.

