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Vi laddar upp för och ser fram emot ännu en omgång med konfirmander.
Är du själv på väg att börja åttan eller känner du någon?
Kom och prova på!
Under kommande år kommer vi att arbeta
inom det vi kallar 70 steg. Det betyder att du
själv är med och utformar din konfirmandtid. Tillsammans med jämnåriga ungdomar,
några år äldre ledare och vuxna medarbetare utforskar vi livet och tron på många olika
sätt. Vi passerar genom ett antal temamånader som berörs genom film, samtal, lek, skapande och på andra sätt tillsammans. Som
ungdom får du varje månad en hel buffé av
olika aktiviteter där du kan välja det som intresserar och passar bäst i tid.

Allt det som finns i en vanlig konfirmandtid
– läger, gudstjänster och undervisning
finns med, men också möjligheten att
praktiskt finnas med i församlingens arbete. För några år sedan var det till exempel
några konfirmander som fastnade för att
laga mat till barnfamiljer i våra familjegudstjänster. Några saker gör vi tillsammans allihop, men det mesta är fritt att välja bland.
Ta chansen att genom de 70 stegen få möta
dig själv, varandra och tron genom hisnan-

8 Anledningar
att bli
konfirmand:

1. Man får fler vänner

2. Man får åka på läger
3. Man får hitta på saker
4. Man får tänka mycket ihop
5. Man får lära sig om kristendomen
6. Man får leka lekar
7. Man får fika/frukt
8. Man får koppla av från skolan

de upplevelser, trevliga människor och
unga ledare. Ta dig an att fundera över livets stora frågor. Ett steg är en timme med
kyrkan, oavsett om det är på läger, gudstjänst, filmkväll eller något annat.
Vi inleder konfirmandtiden den 30 augusti,
då vi bjuder på mat och berättar mer i Marieholmskyrkan. Läs mer på baksidan av
den här foldern.

Hoppas att vi ses!

Läs mer på
vår hemsida!

www.
svenskakyrkan.se/
mariestad/
konfirmation

konfirmationsanmälan är öppen!
VILL DU ANMÄLA DIG?

Maila till:
ulrika.keidserflygare@svenskakyrkan.se
Vi behöver veta följande:
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Telefonnummer hem
• Eget mobilnummer
• Mailadress
• Förälders namn och mobilnummer
• Skola

HAR DU FRÅGOR?

Hör av dig till Ulrika Keidser Flygare.
Tel. 0501 - 39 05 31
Mobil: 073-232 33 84
ulrika.keidserflygare@svenskakyrkan.se
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UPPSTARTSKVÄLL!
NÄR? 30 AUGUSTI KL. 18.00
VAR? MARIEHOLMSKYRKAN
INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS.

