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Då är du inte ensam. Varje år konfirmeras drygt 30 000 
ungdomar i Sverige. Att konfirmeras är roligt! Du träffar 
nya kompisar och upplever något nytt. Konfirmationen 
innebär även samtal om stora och spännande frågor:

– Vad har Gud med mig att göra? 
– Hur är man en bra människa? 
– Behövs Jesus?
 
Konfirmationstiden kan se ut på olika sätt och i den 
här foldern hittar du information om de alternativ som  
finns på Östermalm. 
 
Vi är tre olika församlingar:  
Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Oscars församling. 
Läs om de olika alternativ som finns att välja på och kom  
ihåg att det inte spelar någon roll i vilken församling du bor.  
Var du väljer att konfirmeras är helt upp till dig. 
 
Anmälan för våra alternativ öppnar den 23 maj.
Hittar du inget alternativ i den här foldern som  
passar dig? Läs mer på: svenskakyrkan.se/konfirmation

Funderar du på om 
du ska konfirmeras?

ANMÄLAN
ÖPPNAR  
23 MAJ



Hur var det att konfirmeras?
Louise Ihrfelt 

Jag tyckte om mitt konfirmationsläger jättemycket för att jag 
 kände att jag utvecklades mycket som person. De första dagarna 
på lägret fick man ju möta massor av nya personer vilket gjorde 
mig lite stel men när ledarna satte igång en massa lekar och 
övningar för att lära känna varandra bättre så släppte det 
verkligen. Efter mitt konfirmationsläger hade jag ett helt 
annorlunda synsätt på livet jämfört med innan lägret.

Under min konfirmationstid lärde jag mig mycket om mig själv och 
vem jag är som person, samtidigt som jag också fick en större förståelse 
för andra människor och hur de fungerar. När man bor så nära inpå 
varandra under två veckors tid svetsas man samman och blir som en 
enda stor familj. På lägret var det som att alla yttre lager skalades bort 
och folk vågade verkligen vara sig själva. Det kändes också som att 
alla respekterade varandra och var välkomnade och vågade bjuda in.

Jag visste knappt vad ett konfirmationsläger var när jag anmälde mig. 
Med facit i hand var det ett av de bästa besluten jag tagit i mitt liv! Jag 
lärde mig mer om livet och om mig själv under mina två konfaveckor 
än jag gjort på flera år. Jag kände mig nästan pånyttfödd efter lägret. 
Det var som en personlig renässans! En av de få sakerna som har över-
träffat att vara konfirmand är att få vara ungdomsledare på konfirma-
tionsläger.

” Jag utvecklades mycket som person
Oscar Örnhammar

” Det var som en personlig renässans 
Samuel Teljevik

”  Folk vågade verkligen vara sig själva

Jag lärde mig så mycket om livet, synen på Gud och om kristendomen. 
Jag tyckte att det skulle bli lite läskigt att åka på läger, men redan efter 
andra dagen kände jag att jag inte ville att det här nånsin skulle få ta 
slut! Om jag skulle beskriva lägret med två ord hade det varit skratt 
och kärlek, för inte en dag passerade utan att dessa två aspekter var 
med. Konfirmationslägret var de två bästa veckorna i mitt liv 
– jag lämnade lägret med nya kunskaper, nya vänner och livslånga 
minnen.

” Det var de två bästa veckorna i mitt liv
Bianca Becker



Musikalkonfirmation 
med påsklovsläger
Musikalkonfirmation är ett nytt konfirmations-
alternativ i Oscars församling. Vi fördjupar oss i 
livets frågor med hjälp av ord och toner, och 
bygger en egen mini-musikal. Konfirmandtiden 
innehåller musik, sång, samtal, samarbets-
övningar, lekar och mycket mer. Den består av 

fyra helger på hemmaplan och ett 
fem dagars läger på Björkö. 

Konfirmationsgudstjänst med 
mini-musikal i april i Oscars-
kyrkan.

Informationsträff för konfirman-
der och  föräldrar sker under både 

höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Gruppen träffas dagtid under dessa helger:

• 21-22/1, 11-12/2, 11-12/3, 1-2/4 2023.
•  Läger på Björkögården 

tisdag 11 april – lördag 15 april 2023. 
•  Repetition i Oscarskyrkan 22/4 2023
•  Konfirmation i Oscarskyrkan  

söndag 23 april 2023 kl 11.00. 
• Max 25 deltagare.

Mer info och anmälan:
svenskakyrkan.se/oscarsforsamling/konfirmation

Frågor:
oscars.forsamling.konfirmation@ 
svenskakyrkan.se eller ring 08-442 51 00. 

Lägret är kostnadsfritt

Sommar på Djurgården är ett hemmaläger då  
vi ses dagtid under 10 dagar i Djurgårds kyrkan. 
Ett perfekt sätt att starta sommarlovet! 
 Tillsammans pratar vi om kristen tro, livsfrågor 
och relationer. Detta varvas med lek, tävlingar, 
drama och musik med mera. 

Informationsträff för konfirmander och  
föräldrar sker under både höstterminen 2022 
och vårterminen 2023.

Gruppen träffas dagtid

•  Måndag 12 juni – onsdag 21 juni 2023. 
•  Konfirmation i Oscarskyrkan  

torsdag 22 juni 2023 kl 11.00.
•  Max 20 deltagare.

Mer info och anmälan: 
svenskakyrkan.se/oscarsforsamling/ 
konfirmation

Frågor: 
oscars.forsamling.konfirmation@ 
svenskakyrkan.se eller ring 08-442 51 00. 

Lägret är kostnadsfritt

Sommar på 
Djurgården 

HEMMA- 
LÄGER 

12/6-21/6 
 2023

LÄGER 
11/4-15/4 

 2023



Sommarläger  
på Medevi 
Ett sommarläger i vacker natur nära Vättern.  
På Medevi kan du se fram emot härliga dagar 
med gemenskap och roliga aktiviteter. Vi sam-
talar om Gud, livet, kärlek och relationer. Detta 
varvas med lekar, musik, gruppövningar och 
annat kul! 
 
Informationsträff för konfirmander och  
föräldrar sker under både höstterminen 2022 
och vårterminen 2023.

•  Läger på Medevi Brunn  
måndag 19 juni – fredag 30 juni 2023.

•  Repetition i Oscarskyrkan lördag 1/7 2023
•  Konfirmation i Oscarskyrkan  

söndag 2 juli 2023 kl 11.00.
•  Max 40 deltagare. 

Mer info och anmälan:
svenskakyrkan.se/oscarsforsamling/ 
konfirmation

Frågor: 
oscars.forsamling.konfirmation@ 
svenskakyrkan.se eller ring 08-442 51 00. 
 
Kostnad 6.500 kronor

Sommarläger  
i Skärgården
Vi tillbringar nästan två 
veckor på sommarlovet i södra 
Roslagen med gångavstånd till vattnet där vi 
kan bada. I en fantastisk miljö delar vi lägerliv 
tillsammans och funderar kring tro och 
tvivel. Du får möjlighet att ta reda på vad 
kristen tro handlar om och vem du är i 
gemenskap med andra. Under lägret kommer 
vi även att diskutera både de stora och små 
frågorna i livet, leka, bada, grilla på stranden 
och förhoppningsvis få vänner för livet.  

Under våren 2023 kallar vi till två träffar för 
konfirmander och vårdnadshavare. 

•  Läger på Åkerögården  
onsdag 14 juni – torsdag 22 juni 2023.

•  Konfirmation i Engelbrektskyrkan  
söndag 25 juni 2023 kl 14.00.

•  Max 35 deltagare. 

Mer info och anmälan: 
svenskakyrkan.se/engelbrekt/konfirmation 

Frågor: 
engelbrekt.konfirmation@svenskakyrkan.se 
eller ring Gabriella Johansson, präst  
08-406 98 09.

Lägret är kostnadsfritt

LÄGER 
14/6-22/6 

2023

LÄGER 
19/6-30/6 

2023



Sommarläger  
på Björkö 
 
Sommarläger i vacker skärgårdsmiljö med stora 
grönområden runt knuten. På Björkö bjuds du 
på härliga sommardagar med bad på egen strand 
och många roliga aktiviteter. Lägret är fyllt av 
spännande samtal om Gud, kärlek, relationer 
och stora livsfrågor. Det blir även tävlingar, 
musik, lekar, gemenskap, drama och mycket 
mer. 

LÄGER 1: 
Informationsträff för konfirmander och
föräldrar sker under både höstterminen 
2022 och vårterminen 2023. 

•  Läger på Björkögården  
måndag 26 juni – fredag 7 juli 2023.

•  Repetition i Oscarskyrkan lördag 8 juli.
•  Konfirmation i Oscarskyrkan  

söndag 9 juli 2023 kl 11.00.
•  Max 25 deltagare.

LÄGER 2: 
Informationsträff för konfirmander och 
föräldrar sker under både höstterminen 2022 
och vårterminen 2023.

•  Läger på Björkögården måndag  
24 juli – lördag 5 augusti 2023.

•  Konfirmation i Oscarskyrkan  
söndag 6 augusti 2023 kl 11.00.

•  Max 25 deltagare.

Mer info och anmälan: 
svenskakyrkan.se/oscarsforsamling/ 
konfirmation 
 
Frågor: 
oscars.forsamling.konfirmation@ 
svenskakyrkan.se  
eller ring 08-442 51 00. 
 
Kostnad: 6 500 kronor 

LÄGER 1 
26/6-7/7 

2023

LÄGER 2 
24/7-5/8 

2023



Gålölägret 
 
På Gålölägret möts ungdomar med och utan 
funktionsnedsättningar. Vi välkomnar dig som 
går i grundskola, resursskola, specialskola och 
särskola. 

Under tre veckor får du till sammans med 
andra fundera över och prata om vad som är 
viktigt i livet. Dagarna är fyllda av olika 
aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, 
håller på med scouting och andra aktiviteter. 
Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter 
utgår från att alla är viktiga och kan bidra. 
Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra!

De flesta som konfirmeras på Gålölägret är 
mellan 14 och 18 år. Våga utmana dig själv och 
få ett minne för livet!

Mer info och anmälan:  
svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret

Frågor: 
Anders Marklund, Högalids församling.  
anders.marklund@svenskakyrkan.se  
eller ring 08-616 88 24. 
 
Lägret är kostnadsfritt

LÄGER
15/6-21/6 

2023

Sommarläger med 
Hedvig Eleonora 
 
Vid Mälarens strand på Ekerö ligger underbara 
Marielund. Det är en perfekt plats att starta 
sommarlovet på! Här finns egen badstrand, 
fotbollsplan och ett mysigt litet kapell. Här 
serverar vi god mat och talar om tro, hopp och 
kärlek. Vi varvar lek , allvar, skratt och musik 
och skapar minnen för livet. 
Sista anmälningsdag är 5 
december 2022.

•  Inskrivning och upptakt 
söndag 11 december kl 
11.00 i högmässan  
i Hedvig Eleonora kyrka. 

•  Vi träffas under tre helger våren 2023:  
28-29/1, 25-26/3 och 27-28/5 (då vi 
övernattar i vår vackra kyrka) 

•  Läger på Stiftsgården Marielund  
15 juni – 21 juni.

•  Konfirmationshögmässa i Hedvig Eleonora 
kyrka söndag 2 juli kl 11.00.

Mer info:
hedvigeleonora.se/livets-skeden/ 
konfirmation

Frågor och anmälan: 
Hannah Stensson, pedagog 
hannah.stensson@svenskakyrkan.se  
eller ring 073-089 97 01. 




