Nu är det äntligen Din tur att konfirmeras!
Under läsåret 2022-2023 kan Du välja mellan följande alternativ:
Veckogruppen Onsdag

Äntligen DIN tur!

Träffas varannan onsdag 16.00-18.15, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid
med fika. Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål samt åka på två
läger.

Veckogruppen Måndag
Träffas måndagar 14.45-17.15 det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.
Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål samt åka på två läger.
Blir gruppen stor kommer den delas in i två grupper, max 18 ungdomar per grupp.

Veckogruppen Meka
I denna gruppen kommer vi att lära oss att mecka lite med bilar. Vi kommer att träffa
mekaniker som kommer att hjälpa oss Vi träffas tisdagar eller onsdagar 16.00–18.15, det är
inte träffar vid lov och praktik. Vi kommer även att åka på två läger. Vi börjar alltid med fika.
OBS. Denna grupp har ett maxantal på 10 st.

Grupperna är naturligtvis kostnadsfria!
Du som vill anmäla dig kan göra det genom att fylla i lappen och posta den till
Rödeby församling Stationsvägen 38 37342 Rödeby senast 30 juni, eller kan du
maila till
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se. Vid frågor kontakta Moa Arnberg-Håkansson
0709-11 77 37 eller moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
DU ÄR SÅ MYCKET BÄTTRE ÄN DU TROR!

Jag vill i första hand anmäla mig till ____________________________________gruppen.
Annars kan jag tänka mig____________________________________________ gruppen.
Jag heter (för och efternamn)____________________________________________________
Mitt personnummer (10 siffror)_______________________________________________
Min adress (m.postnr)______________________________________________________
Mitt mobilnummer_________________________________________________________
Vårdnadshavarens namn och telefonnummer

KONFIRMATION!
En upplevelse för livet

Kompisar
Orättvisa
Natur
Familj
Identitet
Relationer
Musik
Acceptans
Tro
Ideal
Ondska
Närvarande

Att vara konfirmand innebär att man diskuterar olika frågor kring
livet, vem är jag, tro och mycket mer därtill.
Tvivlare eller troende, oavsett var du står, är du välkommen
att vara med. Huvudsaken är att du är nyfiken och vill testa.
Att konfirmeras är frivilligt, men ett tips är att testa några gånger,
se hur det är och få veta lite vad vi gör.
Konfirmandåret börjar:
Alla grupper börjar med en gemensam tacokväll den 30 augusti




4 september har vi en gemensam uppstart med Gudstjänst och
föräldramöte.
Läger 16-18 september 2022 samt 21-23 april 2023
Konfirmationsgudstjänsten är 13 maj 2023.

Anmäl dig genom att fylla i
anmälningsblanketten på sista sidan.

Har du några frågor eller
funderingar kan du höra av dig till:
Moa Arnberg Håkansson 0709-11 77 37.

Vi hoppas att vi träffar DIG till hösten i
någon av våra grupper!
Instagram: 3 kompaniet
Snapchat: 3:e kompaniet

