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KONFIR

MATION

Tradition, tro, känsla, gemenskap...?
Det finns många olika anledningar till varför man väljer att
konfirmera sig. Oavsett varför så är det från dig beslutet
ska komma, det ska vara ditt val.
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FÖR DIG SOM ÄR FÖDD 2005 OCH 2006
Konfirmation är att tillsammans med nya och gamla
vänner, ungdomsledare och vuxna fundera kring viktiga
frågor så som sin egen identitet, tro, relationer, liv och
död, traditioner, ondska och godhet och mycket mer.
Konfirmationstiden är en tid för dig. För dina tankar, för ditt
tvivel och för din tro. Kanske kommer du att lära känna dig
själv bättre? Kanske kommer du att uppleva Gud?
Många som har konfirmerats innan dig pratar om att den
här tiden har gett dem upplevelser och minnen för livet.
Vi hoppas att du kommer att känna likadant. Några av Hässelbys
tidigare konfirmander berättar i den här broschyren mer om
sina erfarenheter.
Välkommen som konfirmand!
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Vad betyder konfirmation?
Konfirmationsdagen – en fest!
Ordet konfirmera betyder bekräfta eller att
styrka. Konfirmationen förutsätter ingen bekräftelse från konfirmanden – det är Gud som
bekräftar sina löften som gavs i dopet. Bibeln
berättar att dopet är en gåva från Gud till oss.
Det är ett synligt tecken på Guds kärlek. Konfirmationstiden ger dig en möjlighet att lära dig
mer om kristen tro.

Konfirmandtiden
Vi har några olika upplägg för hur konfirmandtiden kan se ut. Dem kan du läsa mer om
längre fram.
En stor del av konfirmandtiden går ut på att
tillsammans med andra göra nya saker och
fundera över saker som du kanske aldrig har
fått fundera över innan. Det här tycker vi bäst
görs på läger. Därför innehåller nästan alla våra
konfirmationsalternativ ett läger, där vi tillsammans får åka iväg en tid och leva och lära med
och av varandra.

Konfirmandtiden ger dig också en möjlighet att
lära dig mer om Gud och om kristen tro. Kristen tro handlar om kärlek och relationer, ditt liv
och dina frågor. Du får också uppleva och lära
dig mer om gudstjänsten.
Vi förutsätter inte att alla konfirmander tror
på Gud. Vi förutsätter heller inte att du kommer att göra det, men vi vill ge dig en chans
att testa och ta reda på vad kristen tro handlar
om.
Anmälan till alla alternativen sker via
www.konfirmanihasselby.se

„

För många är konfirmandlägret årets bästa
upplevelse. Vilket vill du följa med på?

Gemensamt för alla våra alternativ är att det
ingår nya upplevelser, samtal om livets stora
och små frågor och chansen till nya vänner.
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Det bästa har varit
gemenskapen – tilliten
vi fick till varandra och
omtanken andra gav mig.
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Vad tycker andra som
konfirmerat sig?

VAD TYCKER ANDRA? | 6

Vad var det bästa med
konfirmationen?
Det gav vänner för livet!

carl larsson,
berlinkonfirmand 2019

Det var chill, mysigt
och äventyrligt.
josefine niklasson,
veckokonfirmand 2019

Man kommer varandra så
väldigt, väldigt nära och kan
prata om allt med varandra.

Sociala medier
För många ungdomar är konfirmandtiden en fantastisk upplevelse. Vill du
veta vad tidigare konfirmander tycker
så kan du gå in och läsa på våra sociala
medier.
Instagram
Många har lagt ut bilder. Kolla taggarna:
#huxhasselby #konfirmation
Länkar till våra sociala medier hittar du
på vår hemsida:
www.konfirmandihasselby.se

ellie vermunt,
sommarkonfirmand 2017

Det var en så härlig
stämning på lägret
och ledarna var
så roliga att man
ville vara kvar i
gemenskapen. Så
nu är vi ledare och
det är så fint och
roligt!
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ungdomsledare:
mathilda, hannes, tove, jennifer

UPPLEV IDRE
Gillar du att åka skidor eller snowboard – eller skulle du vilja
lära dig? Är du nyfiken på att utforska vem du är och vad du
står för? Då är Upplev Idre något för dig!
I detta alternativ åker vi tillsammans på sportlovet till Idre. Här blir det vintersport, lek i backarna, gemenskap och självklart mycket diskussioner och frågor.
Vi hyr en stuga nära backarna och spenderar en vecka tillsammans där. Vi varvar
andakter och konfirmandpass, där vi utforskar oss själv och den kristna tron,
med skidåkning, lekar och god mat.
Innan vi åker iväg träffas vi hemma i Hässelby några gånger för att lära känna
varandra. I resan ingår: resa, boende, liftkort och hyra av skidor eller snowboard.
Välkommen med din anmälan via www.konfirmandihasselby.se
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TRÄFFAR 2020:
TRÄFFAR 2021:
LÄGER:
FÖRÄLDRAMÖTE:
KONFIRMATION:
DELTAGARE:
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5 december (upptakt)
16-17 januari (övernattning hemma)
14 feb, 21 mars, 24-25 april
28 februari-7 mars
28 januari
21 maj (övning), 22 maj (konfirmation)
Max 17 st
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UPPLEV BERLIN
Vill du fundera över vem du är och hur du vill leva ditt liv?
Vill du göra detta i en spännande stad med en spännande historia?
Då är Upplev Berlin ett alternativ för dig!
Efter att skolan har slutat för sommaren i juni åker vi till Tysklands huvudstad
Berlin tillsammans. Där får vi tillsammans ta del av stadens spännande historia
och fundera över hur den är relevant för oss idag. Vi varvar utflykter till sevärdheter i och runt Berlin med andakter, lekar och konfirmandpass.

„

”Jag kommer
inte att glömma
bort en enda
dag här...”

I konfirmandpassen får vi tillsammans fundera över vilka vi är, hur vi vill leva
våra liv och vad den kristna tron går ut på. Innan lägret i Berlin träffas vi några
gånger hemma i Hässelby för att lära känna varandra innan vi åker iväg.
Välkommen med din anmälan via www.konfirmandihasselby.se
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TRÄFFAR 2020:

5 december (upptakt)

TRÄFFAR 2021:

16-17 januari (övernattning hemma)
14 februari, 21 mars, 18 april, 27 maj
LÄGER:
12-21 juni
FÖRÄLDRAMÖTE: 25 mars
KONFIRMATION: 12 augusti (övning), 14 augusti (konfirmation)
DELTAGARE:

UPPLEV BERLIN | 10

Max 27 st

– UPPLEV BERLIN
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SOMMARLÄGRET
Höjdpunkten på sommaren är att få åka på konfirmandläger!
Det är en sanning som vi i Hässelby tror stenhårt på. Älskar du
också den svenska sommaren? Då är sommarlägret alternativet
för dig!
Sommarlägret är ett läger som vi har haft i många år och det är en succé vi
fortsätter med. Vi får tolv fantastiska dagar tillsammans på Finnåkers kursgård
utanför Fellingsbro, ungefär två timmar från Hässelby. Där varvar vi bad,
brännboll och lekar med andakter och konfirmandpass. I konfirmandpassen
får vi tillsammans i olika former utforska vilka vi är, vem Gud är och hur vi vill
leva tillsammans.

„

Det har varit skitkul!
Har kommit närmare
alla och typ min ”tro”
har blivit starkare.

På sommarlägret infinner sig alltid en alldeles speciell lägerkänsla. Det är svårt
att i ord beskriva vad som gör den känslan, men det är något som gör att vi
längtar tillbaka varje sommar.
Innan vi åker iväg tillsammans träffas vi även i detta alternativ hemma i Hässelby några gånger under terminen. Detta gör vi för att lära känna varandra
innan vi åker, så att vi kan få det bästa lägret tillsammans.
Anmäl dig till sommarens höjdpunkt på www.konfirmandihasselby.se
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TRÄFFAR 2020:

5 december (upptakt)

TRÄFFAR 2021:

16-17 januari (övernattning hemma)
21 mars, 9 maj
LÄGER:
25 juli-5 augusti
FÖRÄLDRAMÖTE: 20 maj
KONFIRMATION: 13 augusti (övning), 15 augusti (konfirmation)
DELTAGARE:

Max 40 st
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VECKOKONFIRMATION
Är du inte så sugen på att åka iväg på ett längre läger?
Föredrar du kortare resor, eller kanske har lättare att få
in dem i ditt schema? Vill du ses mer regelbundet? Då är
veckokonfirmationen något för dig!

„

Jag har lärt mig
mycket om mig
själv och fått
vänner för livet.

I veckokonfirmationen ses gruppen varannan vecka på torsdagskvällar.
Två helgträffar ingår också under vår tid tillsammans. Under våra träffar
tillsammans ställer vi frågor och söker svar. Vi pratar, diskuterar, leker
och utforskar tillsammans vilka vi är, vilka vi vill vara och vem Gud är.
I år är detta en grupp för både dig i Vällingby församling och Hässelby
församling. Vi kommer därför vara i båda S:t Tomas kyrka i Vällingby
och i Hässelbys församlings två kyrkor under vår tid tillsammans.
Anmälan sker till Matilda Engdahl (församlingsassistent i Vällingby
församling) per mejl: matilda.engdahl@svenskakyrkan.se
Eller via www.konfirmandihasselby.se
Det går bra att ”hoppa på” under konfirmationsåret.
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TRÄFFAR HT 2020: Lovfria torsdagar, udda veckor: 18.00-21.00 med
start 8
TRÄFFAR VT 2021 : Lovfria torsdagar, jämna veckor: 18.00-21.00
HELGTRÄFFAR:

14-15 november 2020 och 20-21 februari 2021

KONFIRMATION:

6 maj (övning), 8 maj (konfirmation)
5-15 st

DELTAGARE:
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Bra att veta
Vem kan bli konfirmand?
Konfirmand kan vem som helst bli. Först och
främst riktar sig våra grupper i år till dig som är
född 2006. Är du yngre eller äldre är du varmt
välkommen att höra av dig till oss. Tillsammans
pratar vi då om hur vi kan göra så att det blir så
bra som möjligt för alla inblandade.
Alla är välkomna
I Hässelby välkomnar vi alla som konfirmander.
Finns det något som vi kan tänka på för att din
tid med oss ska bli trygg, rolig och givande?
Tveka inte att höra av dig till oss och berätta
om detta! Din upplevelse är viktig för oss! Vi
har tystnadsplikt och lång erfarenhet av att
arbeta med grupper.
Du behöver inte bo i Hässelby församling för
att konfirmera dig hos oss! I Svenska kyrkan
kan man välja fritt vart man vill konfirmera sig.
Till våra alternativ är alla välkomna att anmäla
sig. På samma sätt går det bra för dig som bor
i Hässelby att konfirmera dig i andra församlingar, om du hittar ett alternativ som passar
dig bättre någon annanstans. Hör gärna av dig
till oss om vi kan stötta dig i det här!
Gålölägret
På Gålölägret möts ungdomar med och utan
behov av särskilt stöd. Vi välkomnar dig som
går i grundskola, resursskola, specialskola och

särskola. De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år. Våga utmana dig
själv och få ett minne för livet!
Anmälan sker via Högalids församling:
www.svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret
Gymnasiekonfirmation
Går du på gymnasiet och funderar på att konfirmera dig? Du är alltid välkommen att vara med i
våra grupper, själv eller tillsammans med jämnåriga
kompisar. Om du hellre skulle konfirmera dig i en
grupp som är utformad specifikt för gymnasieåldrarna så har församlingarna på Norrmalm och
Västermalms församling såna grupper. Du kan
läsa mer om dem här:
https://www.konfanorrmalm.se/
https://www.svenskakyrkan.se/vastermalm/
gymnasiekonfa
Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller
funderingar!
Ska man vara döpt?
För att kunna konfirmera dig måste du vara
döpt på konfirmationsdagen. Är du inte döpt
kan dopet ske under konfirmandåret.
Slopad lägeravgift
Från och med 2014/2015 är alla konfirmationsalternativ i Svenska kyrkan Hässelby kostnadsfria.
Detta gäller även våra utlandsalternativ. Beslut
om detta fattades av kyrkofullmäktige i november
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Välkommen med
din anmälan

2014. Pengar ska inte spela någon roll när du
väljer konfirmationsalternativ! Tycker du att det
här är helt fantastiskt är du välkommen att bidra
med en gåva till vår verksamhet.
Swisha: 123 561 01 75
(märk gåvan med ”Ungdom”)

Anmälan till samtliga grupper sker via vår
hemsida: www.konfirmandihasselby.se
Sista anmälningsdag är 30 september.
Vi tillämpar ”först till kvarn” i våra grupper.
I mitten av oktober får du en bekräftelse
på din plats.

Du som förälder är viktig
Ungdomar gör inte som vuxna säger utan som
vuxna gör, därför är du som är förälder oändligt
viktig under konfirmationstiden. Det är viktigt
att du stöttar ditt barns beslut. Med det vill vi
gärna hjälpa dig. Dessutom ska du få så mycket
information som möjligt om vad som pågår hos
oss. Det löser vi med föräldramöten. Dessutom
kan du följa vårt arbete på Instagram.

Vid frågor, funderingar eller synpunkter,
kontakta:
Malin Karlsson, diakon: 08-505 992 45
malin.karlsson@svenskakyrkan.se
Emelie Wägmark, präst, 08-505 992 15
emelie.wagmark@svenskakyrkan.se
David Kindbom, präst, 08- 505 992 09
david.kindbom@svenskakyrkan.se
Expeditionen: 08-505 992 00

COVID-19
Självklart säkrar vi upp redan nu inför eventualiteten
att restriktionerna på resor till följd av Covid-19pandemin skulle kvarstå under 2021.

anmäl dig
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n
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Vi säkrar redan nu upp med bokningar på hemmaplan, samma datum som våra utlandsalternativ,
så att våra läger ändå kan bli av.
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DU FÅR VARA
PRECIS
DEN DU ÄR.
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