Konfirmation 2021-2022
Anmäl dig före 6 juni 2021

Konfa blir det

Nu är det andra året med Corona och du kanske undrar om vi verkligen kan ha
konfa? Jo, det går bra. Vi fixade det hela förra året. Om det går träffas vi som
vanligt i kyrkan, annars blir det digitalt eller på annat sätt. Vi ordnar det tillsammans. Anmäl dig och tipsa kompisar, så ses vi.
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Konfirmation för livet
Funderar du också på livet? Och vill vara med i sammanhang där vi pratar om
viktiga saker som livet, meningen och framtiden? Det kan handla om kärlek,
frihet, Gud, kristen tro, gemenskap och rättvisa, men också om ensamhet och
skuld. Tillsammans gör vi spännande saker. Och fikar så klart.
Som konfirmand får du möjlighet att upptäcka och prova på kristen tro. Här
finns stort utrymme för ditt liv och dina frågor.

Bra att känna till
I många av våra konfirmandgrupper finns det någon eller några med behov av
särskilt stöd. Om detta gäller dig skriv det i anmälan så ringer vi dig och har
ett samtal om vilken typ av stöd du behöver. Vi vill att alla ska kunna vara med
och bidra efter sina förutsättningar i grupperna.

Anmälan
Anmäl dig till konfirmationen på svenskakyrkan.se/helsingborg/konfirmation
från 18 maj klockan 9:00 2021. Det är bäst att anmäla sig före 6 juni, men
det går att anmäla sig även efteråt.
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Stina 15 år
Konfirmerades 2020

”Jag fick många vänner”
- Jag valde att konfirmeras mest för
vänner och umgänge tror jag. Först
var det lite läskigt att komma hit själv,
men jag fick många vänner.

- Det var synd att vi inte kunde åka på
läger förstås, men det gjorde inte så
mycket för vi gjorde andra roliga saker
istället.

- Jag tycker att det var underbart.
Det var förra året när man inte kunde
göra så mycket annat.

- Om man känner att man vill konfirmeras så gör det. Det kommer att gå
jättebra.

1. Konfirmand i S:ta Anna
Du har bara ett liv – spelar det
någon roll hur du lever det? Med lek,
samtal, skratt och allvar utforskar vi
livet och kristen tro. Vi tar då hjälp av
livets pärlor, ett armband där varje
pärla har ett namn och en betydelse.
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Upptakt: 5/9 2021, 13:00 i S:ta Anna kyrka.
Dag och tid: Onsdagar 16:30-19:00.
Plats: S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
Antal: Max 25.
Läger: 22-24/10 2021 samt 2-3/4 2022 på
Mor Cilla i Arild.
Konfirmation: 23/4 2022 i S:ta Anna kyrka.
Kontakt:
Marie Andresen 042-18 91 10,
076-788 92 10
marie.andresen@svenskakyrkan.se

2. OMG - Oh My God
Genom bild och form, upplevelser och
film, söker vi efter Gud och meningen
med livet.
Vi ser, undersöker och samtalar om
livets stora och små frågor. Vi formar
träffarna utifrån gruppens förutsättningar och intressen.

Upptakt: 16/9 2021, 16:00 i Elinebergskyrkan.
Dag och tid: Udda torsdagar 16:00-19:00,
med start 16/9.
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13.
Antal: Max 25.
Läger: 3-5/11 2021 och 19-20/3 2022.
Konfirmation: 14/5 2022 i Elinebergskyrkan.
Kontakt:
Charlotta Jonsäter 042-18 91 16,
070-372 60 94
charlotta.jonsater@svenskakyrkan.se
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3. DGH 22
Konfagruppen DGH 22 kommer bland
annat åka till Arild under höstlovet
och uppleva tumlare på nära håll.
Vi kommer också tillbringa en dag
tillsammans på hästryggen. Tycker
du det är roligt med nya utmaningar,
fundera över livets svåra frågor och
förhoppningsvis få vänner för livet?
Då är DGH 22 konfagruppen för dig.
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Upptakt: 26/9 2021, 10:00-12:00
i Den Gode Herdens kyrka.
Dag och tid: En söndag i månaden, 11:30-14:00.
Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Antal: Max 25.
Läger: 1-4/11 2021 på Mor Cilla i Arild.
Konfirmation: 21/5 2022 i Den Gode
Herdens kyrka.
Kontakt:
Niklas Persson 042-18 91 25,
070- 735 61 14
niklas.persson@svenskakyrkan.se

Petter 16 år
Konfirmerades 2020

”Jag fick bra svar”
- Jag var inte jättetroende innan jag
konfirmerades, men intresserad av
livsfrågor. Jag tänkte att ”om Gud
finns, varför låter han då dåliga saker
hända?” Och jag fick bra svar från vår
präst Cecilia.

- De flesta kände inte varandra, men
det blev bra gemenskap.
- Passa på att ta för dig om du är med
i en konfagrupp. Ställ de frågor du har.
Man kan testa många saker innan man
vet vad som passar en själv. Även konfa. Dessutom är det mysigt.

-Gemenskapen var väldigt bra.

4. Lovkonfirmander
Denna grupp är för dig som tycker
att det händer mycket i vardagen och
istället vill hitta på något meningsfullt och roligt på loven. Tillsammans
utforskar vi livets stora frågor och
gåtor. Vi söker efter Gud genom lek,
allvar och den kristna tron.

Upptakt: 5/11.
Dag och tid: Vecka 1, 8, 15 och 24 2021,
10:00-16:00, totalt 18 träffar.
Plats: S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23 och
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Antal: Minst 8, max 25.
Läger: Dagläger på loven. Ingen övernattning,
frukost, lunch och fika ingår.
Konfirmation: 18/6 2022.
Kontakt:
Jim Backvald, 042-18 91 22,
070-372 02 09.
jim.backvald@svenskakyrkan.se
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XPloring Classic
Genom olika aktiviteter som drama, skapande, musik, bak, samtal, upplevelseutflykter
och läger kommer du tillsammans med andra i gruppen få möjlighet att fundera kring den
kristna tron och dina frågor om livet och Gud.

5. XPloring Classic Rydebäck
Höst och vår 2021-2022
Upptakt: 7/9 2021, 17:00 i Rydebäcks kyrka.
Dag och tid: Varannan tisdag, 17:00-20:00 samt
någon träff på lov eller helg.
Plats: Rydebäcks församlingshem, Frösögatan 1.
Läger: 19-21/11 2021.
Konfirmation: 7/5 2022 i Kvistofta kyrka.
Kontakt: Mattias Olofsson 0708-37 33 50
mattias.g.olofsson@svenskakyrkan.se
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6. XPloring Classic söndag Rydebäck
Höst och vår 2021-2022
Upptakt: 12/9 2021, 17:00 i Rydebäcks kyrka.
Dag och tid: Varannan söndag, 13:30-16:30
samt någon träff på lov eller helg.
Plats: Rydebäcks församlingshem, Frösögatan 1.
Läger: 19-21/11 2021.
Konfirmation: 8/5 2022 i Kvistofta kyrka.
Kontakt: Ingrid Ristinmaa 0702-48 64 38
ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se

8. XPloring Classic Glumslöv

7. XPloring Classic Bårslöv
Höstterminen 2021
Upptakt: 28/8 2021, 09:30 i Bårslövs kyrka.
Dag och tid: Onsdagar 17:00-19:30 samt någon
träff på lov eller helg.
Plats: Bårslövs församlingsgård, Ekebyvägen 8.
Antal: Minst 8.
Läger: 19-21/11 2021.
Konfirmation: 5/12 2021 i Bårslövs kyrka.
Kontakt: Johannes Dencker 0702-37 33 31
johannes.dencker@svenskakyrkan.se

Vårterminen 2022
Upptakt: 19/1 2022, i Glumslövs församlingshem.
Dag och tid: Onsdagar 17:00-19:30 samt någon träff på
lov eller helg.
Plats: Glumslövs nya församlingshem, Ålabodsvägen 12.
Läger: Info kommer senare.
Konfirmation: 23/4 2022 i Glumslövs kyrka.
Kontakt: Tina Spångberg 0721-82 55 13
tina.spangberg@svenskakyrkan.se
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9. XPloring Intense Bårslöv påsklovet
För dig som vill vara i en liten grupp
och inte vill åka på läger. Vi träffas
under hela påsklovet och fördjupar
oss i påskens budskap. Möjlighet att
anmäla sig ända fram till en vecka
innan vi börjar, i mån av plats.
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Upptakt: 9/4 2022, i Bårslövs församlingsgård.
Dag och tid: Påsklovet 2022.
Plats: Bårslövs församlingsgård, Ekebyvägen 8.
Antal: Max 12.
Konfirmation: 18/4 2022 i Bårslövs kyrka.
Kontakt: Ingrid Ristinmaa 0702-48 64 38
ingrid.ristinmaa@svenskakyrkan.se

Sommargrupper
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10. Sommarkonfirmand i S:ta Anna
Du har bara ett liv – spelar det någon
roll hur du lever det? Vi delar livets
stora frågor med hjälp av livets pärlor,
ett armband där varje pärla har ett
namn och en betydelse. Sommarkonfirmand i S:ta Anna är ett lite lugnare
alternativ med dagträffar utan övernattningar.

12

Upptakt: 24/11 2021, 18:30 i S:ta Anna kyrka.
Dag och tid: 5-6 träffar under våren 2022 samt
12/6-2/7 2022, förutom på midsommarafton
och midsommardagen.
Plats: S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
Antal: Max 15.
Konfirmation: 2/7 2022 i S:ta Anna kyrka.
Kontakt: Marie Andresen 042-18 91 10,
076-788 92 10
marie.andresen@svenskakyrkan.se

11. Sommarkonfirmand i Arild
Gillar du att vara på ett längre läger
är detta ett alternativ för dig. Här får
du möta livets stora frågor med hjälp
av livets pärlor, ett armband där varje
pärla har ett namn och en betydelse.

Upptakt: 24/11 2021, 18:30 i S:ta Anna kyrka.
Dag och tid: 5-6 träffar under våren 2022 samt
12/6-2/7 2022, förutom på midsommarafton
och midsommardagen.
Plats: Mor Cilla i Arild och Maria församlings olika
församlingshus.
Antal: Max 25.
Läger: 12-22/6 2022 på Mor Cilla i Arild.
Konfirmation: 2/7 2022 i S:ta Maria kyrka.
Kontakt: Marie Andresen 042-18 91 10,
076-788 92 10
marie.andresen@svenskakyrkan.se

12. Sommargrupp på Elineberg
Under de första sommarlovsveckorna
träffas vi, med lägervistelse fem av
dagarna. Genom olika uttryckssätt
kommer vi in på vad kristen tro är för
dig och vad som är viktigt i livet. Vi
blandar upplevelser, utmaningar, skapande, samtal, lek, drama och musik.
Vi tar också hjälp av livets pärlor, ett
armband där varje pärla har ett tema.
Vi har också tre förträffar på våren.

Upptakt: 16/12 2021, 17:30.
Dag och tid: Förträffar 23/1 och 20/3 klockan
16:00-19:00 och 15/5 klockan 16:00-19:30
samt perioden 13/6-2/7 2022
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13.
Antal: Max 25.
Läger: 19-23/6 2022 på Sörgården.
Konfirmation: 2/7 2022 i Raus kyrka.
Kontakt:
Charlotta Jonsäter 042-18 91 16,
070-372 60 94
charlotta.jonsater@svenskakyrkan.se
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13. XPloring Berlin
Vill du att din konfirmandtid ska bli en
inre andlig resa, tillsammans med andra? Där du själv tar ett stort ansvar?
Då är denna konfirmationsform något
för dig. Vi kommer att åka till Berlin.
Där kommer vi att diskutera Gud,
meningen med livet, kärlek, förlåtelse,
ni vet; livets stora frågor.
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Upptakt: 28/11 2021.
Dag och tid: 20-23/6 2022 i Bårslövs församlingsgård, 26/6-1/7 2022 i Berlin.
Plats: Bårslövs församlingsgård, Ekebyvägen 8
samt i Berlin.
Antal: Max 20.
Konfirmation: 3/7 2022 i Kvistofta kyrka.
Kostnad: 1500 kronor.
Det finns medel att söka i församlingen om
behov finns.
Kontakt: Per Hjelmgren 0730-92 13 11
per.hjelmgren@svenskakyrkan.se

Emma 17 år
konfirmerades 2019

”Jag längtade till nästa gång”
- Min kompis skulle konfirmeras och
frågade om jag ville följa med. Det lät
intressant så jag ville testa.
- Det var jättemysigt, inte alls som
jag trodde.Det var så mysigt att jag
längtade efter nästa gång.

- Om man funderar på om man ska
göra det eller inte tycker jag man ska
ge det en chans. Vill man inte fortsätta sedan så behöver man ju inte, men
det är väldigt kul. Och man får nya
vänner.

14. Sommarkonfirmander i S:t Olof
Med en blandning av utmaningar, lek
och gemenskap tar vi oss an frågor
kring livet, relationer och Gud. Detta
alternativ innebär att vi träffas vid
tio tillfällen i S:t Olofs kyrka under
vårterminen och avslutar med ett
grönskande sommarläger. I mån av
plats tar vi emot anmälningar fram till
upptakten.

Upptakt: 28/11 2021, 10:00-12:00 i
S:t Olofs kyrka.
Dag och tid: Jämna tisdagar med start 18/1
2022.
Plats: S:t Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23.
Antal: Max 25.
Läger: 26-30/6 2022 på Mor Cilla i Arild.
Konfirmation: 2/7 2022 i Gustav Adolfs kyrka.
Kontakt:
Jim Backvald, 042-18 91 22,
070-372 02 09.
jim.backvald@svenskakyrkan.se
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För vuxna

15. XPloring andra chansen
Missade du konfirmationen eller vill du få tillfälle att diskutera livsfrågorna igen? Det är
aldrig för sent, här kommer andra chansen för dig som är mellan 16 och 96.
Vi träffas i Rydebäcks församlingshem på tider som vi kommer överens om och pratar
om livet, kristen tro och allt som hör därtill. För den som vill leder träffarna fram till
konfirmation.
Upptakt: Hösten 2021 och våren 2022. Datum beror på efterfrågan.
Kontakt: Lena Skeppstedt, 0707-32 28 39, lena.skeppstedt@svenskakyrkan.se
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16. Samtal om tro och liv
För dig som är yrkesverksam i åldern 1865 eller går på gymnasiet och tycker om
att fundera på och samtala om vad som är
poängen med allt. Tillsammans utforskar
vi livets stora frågor och gåtor. Vi söker
efter Gud, livets mening och undersöker
den kristna tron. Kursen kan avslutas med
en konfirmationsgudstjänst för vuxna,
enskilt eller i grupp.

Upptakt: 14/9 2021 och 2/2 2022
Dag och tid: Udda tisdagar med start 14/9 2021
och 2/2 2022, klockan 16:30-18:00.
Totalt fem träffar.
Plats: S:t Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23.
Antal: Minst 7 och max 25.
Kontakt:
Stefan Trygg 042-18 91 15, 072-538 29 19
stefan.trygg@svenskakyrkan.se
Maria Ingridsson 042-18 91 13
072-531 52 05
maria.ingridsson@svenskakyrkan.se

17. Vägen till tro
För dig som är yrkesverksam i åldern 1865 eller går på gymnasiet och vill sätta dig
in i vad kristen tro är. 40 minuters föreläsning utifrån Marcus Borgs bok; Den kristna trons hjärta, Bibel och psalmbok följs av
40 minuters samtal utifrån de frågor som
föreläsningen väckt. Vi jämför olika sätt
att söka kristen tro utifrån berättelserna
i Bibeln. Vi jämför den fundamentalistiska tolkningstraditionen med traditionen
att undersöka bilder och metaforer i de
bibliska berättelserna. Inga krav på egen
inläsning. Tonvikt på reflektion och samtal.

Höstens kurs: 4/9, 2/10, 16/10, 13/11, 27/11
2021, klockan 9:30-11:00.
Vårens kurs: 22/1, 5/2, 5/3, 19/3, 2/4 2022,
klockan 9:30-11:00.
Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Antal: Minst 5 och max 12.
Anmälan: till höstens kurs senast 3/9 och till
vårens kurs senast 21/1.
Kontakt:
Anna Eklund 042-18 90 37, 070-372 60 85
anna.eklund@svenskakyrkan.se
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Karta från
Lantmäteriet

S:ta Anna kyrka
Den Gode
Herdens kyrka

S:t Olofs kyrka
S:ta Maria kyrka

Gustav
Adolfs kyrka
Elinebergskyrkan
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Raus kyrka

Raus kyrka

Bårslövs kyrka och
församlingsgård

Kvistofta kyrka
Rydebäcks kyrka
och församlingshem

Glumslövs kyrka
Glumslövs nya
församlingshem

19

Returadress:
Helsingborgs pastorat
Box 1453
251 14 Helsingborg

Vi gör allt vi kan för att genomföra konfirmationerna 2021-2022. Det sker naturligtvis i enlighet med de regler och rekommendationer som finns angående Covid 19.
Det kan bli aktuellt med anpassningar av verksamheten.
Anmäl dig på svenskakyrkan.se/helsingborg/konfirmation före 6 juni 2021.
(Obs, det går även att anmäla sig efteråt.) Anmälan öppnar 18 maj klockan 9:00.

Foto
Magnus Aronson, Ikon
Camilla Cherry, Ikon
Josefine Sjöqvist, Svenska kyrkan
Alex Giacomini, Ikon
Gustaf Hellsing, Ikon
Johannes Frandsen, Ikon

Formgivning
Josefine Sjöqvist
Kommunikationsenheten
Svenska kyrkan Helsingborg
Tryckt hos elvins grafiska 2021
kommunikation.helsingborg@
svenskakyrkan.se

Denna broschyr skickas till vårdnadshavare
för ungdomar födda 2007,
bosatta inom Maria, Gustav Adolfs, Raus,
Filborna och Kvistofta församlingar.
Avsändare är Helsingborgs pastorat samt
Kvistofta församling, Svenska kyrkan.

