


 

Välkommen!  

 
 

Att vara konfirmand innebär att man under en tid av sitt liv, 
tillsammans med kompisar och ledare, lär sig mer om Gud 

och vad kristen tro handlar om.  
Du får också lära känna dig själv och andra bättre.   

 
Du behöver inte kalla dig kristen för att vara konfirmand – 

att ha en nyfikenhet på livet och hur man kan tänka och tro 

räcker långt.  



Konfirmationen är också mycket mer.  
Det är gemenskap och skratt, lekar, fika och samtal. 
Som konfirmand kommer du få fundera på allt mellan 
himmel och jord. Vi tar upp och reflekterar kring ämnen 
som gemenskap, ensamhet, liv, död, vänskap, hopp, 
livsglädje, tro och förlåtelse. Det är ofta kul att höra vad 
andra funderar på.  
 
Sen gör vi något helt annat - lekar, tävlingar, grillar,  
dramatiserar eller kanske åker på en utflykt. Du får 
också möjlighet att åka på läger, i år får du chansen att 
välja ett tema för det ena lägret. På lägret får vi lära 
känna varandra ännu bättre. Där får vi göra roliga saker 
tillsammans men också bara vara; kanske spela lite fot-
boll eller kubb, paddla kanot eller spela spel eller varför 
inte ta ett dopp? Vår förhoppning är att konfirmandtiden 
blir en viktig upplevelse att bära med sig resten av livet.   
Häng på du också! 

 
 



VÅRA GRUPPER 2022-2023 
 

Veckogrupp Sandared onsdag 

Vi träffas i Sandareds församlingshem två timmar  
direkt efter skolan med start onsdag vecka 38. 
Det kommer finnas möjlighet att vara med på ett  
läger 11-13 nov och ett temaläger under våren. 
Konfirmation 13 maj 2023. 
 
 
Lilla gruppen Sandared tisdag 
En grupp för dig som trivs bäst i det lilla samman-
hanget. Vi träffas i Sandareds församlingshem två 
timmar direkt efter skolan med start tisdag vecka 
38. Det kommer finnas möjlighet att vara med på ett 
läger 18-20 nov och ett temaläger under våren.  
Konfirmation 13 maj 2023.  
 
 
Veckogrupp Bredared torsdag 
Vi träffas i Bredareds församlingshem på  
torsdagar två timmar direkt efter skolan med start 
vecka 38. Det kommer finnas möjlighet att vara med 
på ett läger 1-2 november och ett temaläger under 
våren.  
Konfirmation 6 maj 2023. 



Lovgrupp 
Gruppen träffas under främst under loven.  
Vi har ett helgläger 8-9 oktober.  
Sen träffas vi på höstlovet 31 okt - 2 nov, på jullovet 
3-5 januari, 4 mars och på påsklovet 11- 14 april. 
På våren åker vi på ett temaläger.  
Konfirmation 15 april 2023. 
 
 
Resegrupp 
Vi träffas varannan torsdag i Sandareds  
församlingshem med start den 24  november. 
Under Krist himmelsfärdshelgen 17-21 maj åker vi 
till Polen och besöker Auschwitz. 
Kostnad 1000 kr och vissa måltider under resan. 
Efter resan träffas vi den 26-27 maj. 
Konfirmation 28 maj 2023. 
 
 
VIP-konfirmander  
För dig som behöver lite mer stöd. 
Tillsammans med de andra församlingarna i och 
runt Borås ordnar vi vartannat år en konfirmations-
grupp för ungdomar i behov av särskilt stöd. Denna 
grupp erbjuds hösten 2022. Kontakta Lena Berglind 
tel. 033– 222308 för mer information. 



LAN-läger 17-19 mars 
Vi träffas någonstans i närområdet och LAN:ar en helg. 
 
Skidläger 2-5 februari  
Vi åker till Sälen. Konfirmanderna bekostar själva sitt 
liftkort och eventuell skidhyra. 
 
Boda borg 5-6 mars 
Vi åker till Boda borg i Sävsjö och umgås och utmanar 
oss i deras questar. 
 
Hemmaläger/ Musikläger 31 mars– 2 april 
För dig som trivs bäst på hemmaplan, det går bra att 
åka hem på kvällarna. För dig som är intresserad av 
musik går det att välja musikinriktning på det här  
lägret. 

 
 

Alla konfirmander i Onsdagsgruppen,  
Lilla gruppen, Bredaredsgruppen och Lovgruppen  
erbjuds att åka på temaläger under våren.  
Du väljer det läger du vill och du får möta  
konfirmander från de andra grupperna.  
 
Ange redan vid anmälan vilket läger du är mest  
intresserad av; detta är inte en bindande  
anmälan utan mer en intresseanmälan. 

TEMALÄGER 



 

VIKTIGT ATT VETA 
Dop  
För att konfirmeras behöver du vara döpt, men det går bra 
att börja som konfirmand även om du inte är det. Du som 
inte är döpt erbjuds att döpas under konfirmandtiden,  
på en tid, plats och tillfälle som du och din familj tycker  
passar bra. Det är vanligt att några i grupperna inte är 
döpta och döps under konfirmandtiden.  
 
Grupperna  
Antalet platser i grupperna är begränsat.  
Vi fyller grupperna allt eftersom anmälningarna kommer in, 
så anmäl dig gärna så snart som möjligt. 
 
Ideella ledare 
I några av våra grupper har vi unga ideella  
ledare med, som själva har varit konfirmander nyss. 
 
Gudstjänster 
Som konfirmand ska du gå minst 8 gudstjänster i Svenska 
kyrkan under konfirmandtiden, varav en ska vara på jul och 
en på påsk. Ibland går vi tillsammans i gruppen, andra 
gånger får du gärna gå med din familj och vänner.  
 



ANMÄLAN 
 
Välkommen med din anmälan på vår hemsida, du 
kommer direkt till vårt anmälningsformulär  
genom att scanna QR-koden, men det går också 
bra att gå in på svenskakyrkan.se/sandhult 
 
Vi vill gärna ha din anmälan senast 22 juni.  
 
Mer information om vilken grupp du kommit med i 
och när gruppen startar får du i augusti.  
 
 
 
 
 
 
 

INFOMÖTE  
 
Är du nyfiken och vill veta mer eller träffa oss ledare?  
Då är du varmt välkommen på vårt informationsmöte 
den 1 juni klockan 18.30 i Sandareds kyrka. Där får 
du veta mer om konfirmationstiden, träffa oss ledare 
och får chans att ställa dina frågor.  
 

KONTAKT 
 
Louise Blomqvist, församlingspedagog 
louise.blomqvist@svenskakyrkan.se 
Telefon: 033– 22 57 59 
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