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grupper för olika intressen det här är våra KonFIrmandgrupper 2021-2022
In Action

Livsresan!

Äventyr sommar

Äventyr vinter

Vad hade Jesus uppmanat oss att göra om han
levt idag? Hur hade Jesus velat att vi agerade vid
orättvisor, när människors lika värde och mänskliga
rättigheter inte respekteras? Detta och mycket mer
funderar vi på tillsammans. Vi kommer att åka på
läger i början av oktober och ett obligatoriskt läger
till Stockholm 25-29 maj 2022. Där utforskar vi
hur vi på olika sätt kan göra skillnad för människor i
utsatthet. Vi gör även olika projekt under året för att
försöka hjälpa till att göra jorden till en bättre plats.

Livet är en resa där det finns mycket att upptäcka!
Där finns både vägkorsningar och rastplatser, skratt
och skoskav. Vi reser under ett år tillsammans med
gruppen, inåt för att lära känna sig själva och Gud,
och utåt där vi besöker platser för att upptäcka vad
det är att vara kristen idag! På höstterminen har vi
ett helgläger i Skövde den 18-19 september och
5-8 maj åker vi på en obligatorisk resa till Malmö
och Lund.

Det finns så mycket att upptäcka och uppleva i den
fantastiska värld vi lever i. Samtidigt kan vi undra om det
var på det här sättet Gud ville att vi skulle ta hand om vår
planet? Visst borde vi tillsammans kunna förändra världen
till något bättre? Under tre maxade sommarveckor utforskar vi detta. Gruppen träffas de första veckorna på
sommarlovet 2022 och gör bl.a. en resa till svenska fjällen.
Där kommer vi att vandra, göra studiebesök, utmanas i
olika äventyr och jobba med miljöfrågor och vårt ansvar
för jorden. Resan är obligatorisk och sker v 25 eller v 26
2022. Vi startar i december 2021 och har några förträffar under våren 2022.

Hundspann, tentiptältning, vandring och skidor är några
av de äventyr som vi ger oss ut på. Utifrån dessa funderar
vi kring vem Gud är, vårt ansvar för miljön och hur vi
lever i den. Gruppen åker på två obligatoriska läger 1012 september samt 13-16 februari då vi åker till Sälen.
Gruppen samkör med ”Äventyr hemma”.

PLATS Däldernas kapell
TID Måndagar varannan vecka
MAXANTAL 40 pers

PLATS S:t Johannes kyrka i Hentorp
TID Jämna tisdagar.
EGEN AVGIFT Ingen
KONTAKT Susanne Eklund

PLATS: Kyrkans hus i Centrum (ev. också på annan

PLATS: S:ta Helena och Kyrkans hus i centrum
TID: En söndag i månaden, samt resan till Sälen.
MAXANTAL: 20 pers
EGEN AVGIFT: 1000 kr
KONTAKT: Andreas Gerenmark

plats om gruppen blir stor)

EGEN AVGIFT 500 kr

TID: Vecka 25-27 samt några träffar under

KONTAKT Maria Koch

vårterminen
EGEN AVGIFT: 1000 kr
KONTAKT: Maria Koch

MotorkonFIrmander

Äventyr HEMMA
Höghöjdsbana, cykla MTB, Escaperoom och kanot
är några av de äventyr vi ger oss ut på. Utifrån dessa
funderar vi kring vem Gud är, vårt ansvar för miljön
och hur vi lever i den. 2-3 november och 11-12
april har vi obligatoriska heldagar. Denna grupp gör
inga övernattningar och samkör med Äventyr vinter.

Är Gud motorn i ditt liv? Detta är gruppen för dig
som gillar motorsport. Vi mekar tillsammans med
ett gemensamt projekt under konfaåret. Vi testar
gokart och gör olika studiebesök. Vi åker på två
obligatoriska läger, ett dagsläger till Vidablick 2
oktober 2021 och på en längre resa till Gotland
9-13 april 2022. Under påskhelgen 2022 åker
vi till motormässan på Elmia i Jönköping. Gruppen
samkör med Må bra-konfa.
PLATS Kyrketorpsgården, Skultorp
TID Ojämna tisdagar. Varannan träff tillsammans

VIP
Må bra-konfa
Vad innebär det att må bra? Här är gruppen för dig som
vill fokusera på att må bra på alla sätt. Vi varvar konfaträffar med att prova på olika aktiviteter, som mountainbike, höghöjdsbana, padel, prova på meditation, spela
tennis och mycket mer! Vid träffar och aktiviteter upptäcker vi tillsammans vem Gud är och vad Gud har med
våra liv att göra. Vi åker på två obligatoriska läger, ett
dagsläger till Vidablick 2 oktober 2021 och på en längre
resa till Gotland 9-13 april 2022. Gruppen samkör med
Motorkonfirmander.

PLATS S:ta Helena och Kyrkans hus i centrum

med Må bra-gruppen, varannan träff mekar vi
med vår grupp.

PLATS Kyrketorpsgården, Skultorp

TID En söndag i månaden, samt heldagar

EGEN AVGIFT 500 kr

TID Ojämna tisdagar. Varannan träff tillsammans med

MAXANTAL 10 pers

KONTAKT Olof Strömqvist

Motorgruppen, varannan träff provar vi på olika
aktiviteter.

EGEN AVGIFT Ingen

EGEN AVGIFT 1000 kr

KONTAKT Andreas Gerenmark

KONTAKT Sanna Waithaka

Konfa är för alla. Vi har en grupp för dig som går i träningsskola och en för dig som går i särskola. Vem är Jesus? Och
varför vill han ha med just oss i sitt lag här och nu?
Aktiviteterna formas och anpassas utifrån deltagarnas
intresse och förutsättningar, detsamma gäller läger/
dagläger. Om du har behov av ledsagare eller att ha med
någon annan du känner går det jättebra! Vi som arbetar
med grupperna har alla tidigare erfarenhet av arbete
med barn- och ungdomar med funktionsvariationer.
PLATS: S:t Matteus kyrka
TID: En lördag i månaden oktober-maj, samt läger/

dagläger första veckan på sommarlovet.
EGEN AVGIFT: Ingen
KONTAKT: Lena Pettersson

det är aldrig
försent :-)

Är du inte döpt?

För att konfirmeras behöver du vara döpt och medlem i Svenska
kyrkan. Skulle du inte vara döpt men vill vara med i en konfirmandgrupp är du så klart välkommen. Under året kommer du få ta ställning
till om du vill döpas. Det är aldrig försent att bli döpt.
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ta hjälp av vår intressetabell!
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”På konfan lär vi oss på
ett roligt sätt om både Gud
och livet.”
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Konfa 2021-2022

TORSdag 20 MAJ
kl 20.00 öppnar
ANMÄLAN

är ett av många citat för att beskriva konfirmationstiden.

✓

✓

I Skövde och Skultorps församlingar har vi många olika grupper att välja
mellan. Det som är lika för alla grupper är gemensamma träffar med olika
aktiveter där vi funderar kring livet, Gud, kyrkan och världen. Alla är med
och firar lika många gudstjänster, åker på läger eller dagsläger samt är med
på gemensamma konfirmandaktiviteter.
Under läsåret 2021-22 kommer vi inte att genomföra några utlandsresor
med våra konfirmandgrupper.
Anmälan öppnar: Torsdag den 20 maj kl. 20.00
Träffa oss: v 20 mån-tors kl 17.00-19.00 finns vi utanför S:ta Helena kyrka.
Sista anmälan: Torsdag den 10 juni
Anmäl dig på: www.svenskakyrkan.se/skovde
Vissa grupper har ett maxantal, se info på respektive grupp.

Vill du veta mer
om konFIrmation och de olika grupperna
– prata med någon av oss!
Andreas Gerenmark

Maria Koch

Andreas.gerenmark@svenskakyrkan.se
0500-47 65 71

Maria.koch@svenskakyrkan.se
0500-47 65 89

Christina Sjöqvist

Olof Strömqvist

Christina.sjoqvist@svenskakyrkan.se
0500-47 65 61

Olof.k.stromqvist@svenskakyrkan.se
0500-49 68 01

Eva Kaiser

Vanessa Andersson

Eva.kaiser@svenskakyrkan.se
0500-47 65 11

Vanessa.andersson@svenskakyrkan.se
0500-47 65 16

Johanna Berggren

Sanna Waithaka

Johanna.berggren@svenskakyrkan.se
0500-47 65 79

Sanna.waithaka@svenskakyrkan.se
0500-47 65 27

Lena Pettersson

Sofia Larsson

Lena.pettersson @svenskakyrkan.se
0500-47 65 19

Sofia.b.larsson@svenskakyrkan.se
0500-47 65 66

Susanne Eklund

Ulrika Morén

susanne.eklund@svenskakyrkan.se
0500-47 65 68

Ulrika.moren@svenskakyrkan.se
0500-47 65 22

ANMÄL DIG
SENAST 10 juni

vde

Svenska kyrkan i Skövde Telefon. 0500-47 65 00 Besöksadress. Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, 541 30 Skövde
Postadress. Box 183, 541 24 Skövde E-post. skovde.pastorat@svenskakyrkan.se Web. svenskakyrkan.se/skovde

facebook.com/svenskakyrkanskovde
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