Konfirmand
Gullänget

Vill du vara med på ett spännande och lärorikt år?

Svenska kyrkan erbjuder dig i åk 8 att delta i konfirmationsträffar som
avslutas i maj 2022. Men innan dess ska vi hinna med mycket roligt
tillsammans.
Konfirmandtiden är full av härlig gemenskap. Vi utforskar den kristna
tron tillsammans och vi samtalar kring viktiga frågor som rör oss, livet
och vår omvärld.

ATT KONFIRMERAS ÄR
GRATIS, ÄVEN NÄR VI ÅKER
PÅ LÄGER

Du som är döpt får denna inbjudan, men naturligtvis är alla dina
kompisar välkomna. Är du inte döpt ordnar vi det i god tid innan
konfirmationen.
Har du särskilda behov, hör av dig och berätta hur vi kan underlätta för
just dig.

Konfirmationsäventyret

Vi ses direkt efter skolan på tisdagar och börjar
alltid med ett gemensamt drop-in fika.
Vi träffas två timmar varje vecka i Gullängets kyrka.
Vi blandar kreativa uttryck med musik, samtal,
friluftsliv och en och annan rejäl utmaning.
Tillsammans utforskar vi vad kristen tro är.
Under året finns det möjlighet att åka på tre
helgläger.

VARJE KONFATRÄFF HAR ETT
TEMA SOM VI JOBBAR OCH
FUNDERAR KRING

Skatten -särskolekonfirmation

Vi träffas en gång i veckan. Under två timmar samtalar vi om allt mellan
himel och jord, Gud, bibeln, den kristna tron, livets mening m.m. Vi fikar
varje gång. Några gånger har vi heldagar tillsammans och på våren har vi
läger med övernattning.

Vår konfirmationstid tillsammans avslutas
med konfirmation i Gullängets kyrka i maj.

Häng med!

Konfirmationsäventyret

Välkommen på startträff för dig och dina vårdnadshavare
onsdag den 7 september kl 18:00 i Gullängets kyrka.
Vi berättar mer om konfirmationen och det finns möjlighet att
ställa frågor till konfaledarna Madeleine Grensjö, Sara Carlsson m.fl.
Anmälan till startträffen via e-post eller sms till
sara.carlsson@svenskakyrkan.se alt sms till 070-333 73 03.
Ange namn, adress och telefonnummer till både konfirmand och
vårdnadshavare.

Anmälan till Skatten

Vi vill ha din anmälan så snart som möjligt. Vid skolstart kommer mer
information samt inbjudan till föräldramöte där ni träffar konfaledarna
Madeleine Grensjö och Eva Östman.
Anmälan via e-post eller sms till: eva.ostman@svenskakyrkan.se,
alt sms till 070-265 23 85.
Ange namn, adress och telefonnummer till både konfirmand och
vårdnadshavare.
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