Frågor och svar om konfirmation
Du som har fått den här foldern börjar i åttan i höst och ett spännande läsår ligger
framför dig om du väljer att konfirmeras.
Vem får konfirmeras?
Alla födda 2008 eller tidigare, eller om du är yngre men
går i årskurs åtta.
Vad betyder konfirmation?
Själva ordet konfirmation betyder bekräftelse och
konfirmationen är en bekräftelse på dopet.
Måste man vara döpt?
Inte för att gå med i en konfagrupp, men för att bli
konfirmerad ska man vara döpt och det kan man bli när
som helst under året.
Måste man tro på Gud?
Nej, man kan vara med även om man tvivlar. Frågan om
dop och konfirmation får man då ta ställning till under
konfirmationstiden.
Hur många gudstjänster går man på?
Vi vill att du deltar i minst tolv gudstjänster och du
kommer att få medverka i några av dem.
Kostar det något?
Taizékonfirmationen kostar 750 kr. Övriga grupper är
gratis. Önskar man anmäla sig till Taizékonfirmation men
är osäker på om man har råd, finns fonder att söka för hela
eller delar av avgiften. Ekonomin ska inte behöva påverka
ditt val!
Måste man sova över på läger
Våra läger är aldrig långt bort, vilket gör att det går bra att
åka hem över natten. (Undantag resan till Taizé)
Hur stora är grupperna
Om väldigt många anmäler sig till samma grupp så delar
vi den i mindre grupper.
Hur anmäler man sig?
E-blankett på vår hemsida eller sista sidan i den här
foldern
För fler frågor kontakta Emma Mattsson, tel. 0731-576319,
emma.mattsson@svenskakyrkan.se

Vardagsgruppen
Upptäck och utforska − vetenskap och tro
När? Var? Hur? Undrar vi! Och vetenskapen, forskningen ger svar. Men så ställer vi
frågan Varför? Då närmar vi oss tron!
Välkommen till en grupp för dig som har frågor om vetenskap och tro och som vill gå i
en lite mindre grupp. Dina tankar frågor funderingar och intresse kommer att få styra
innehållet i gruppen.
Upplägg
Vi ses ungefär varannan vecka, onsdagar kl. 15.30–
18.30, oftast i församlingshemmet. Du är med och
formar konfirmationstidens innehåll. Vi kommer att
se film, prata, leka, utforska. Det ingår övernattningsläger och någon spännande hel- eller halvdags
utfärd.
Start
Konfaläsningen startar i mitten av september och du
kommer att få ett informationsbrev inför starten.
Konfirmation
Lördagen den 29 april 2023 i S:ta Mariakyrkan i
Åhus.

Skapa-Uppleva-gruppen
Gillar du att skapa själv? Detta är en konfagrupp för dig som vill använda din
kreativitet och fantasi i bild, drama, samtal och andra skapande metoder. Livet och
tron kan gestaltas med så många olika uttryckssätt. Gillar du att uppleva något med
alla dina sinnen? Vi kommer att ha vissa träffar ute, där vi vandrar, gör upp eld och
använder stormkök.
Upplägg
Vi träffas ungefär varannan vecka, på onsdagar 15.30–18.30 i församlingshemmet.
Under hösten planerar vi för ett helg/dagläger och till våren ytterligare läger.
Start
Konfaläsningen startar i mitten av september. Ett mail till vårdnadshavare kommer
med mer information innan start.
Konfirmation
Lördagen den 6 maj 2023 i S:taMariakyrkan i Åhus.

Idrotts-gruppen
Detta är en konfagrupp för dig som vill kombinera din idrottsaktivitet med
konfaläsning.
Upplägg
Vi samverkar med idrottsföreningar inom golf, handboll, gymnastik, fotboll & friidrott
här i Åhus och försöker i största möjliga mån att anpassa träffarna efter era
träningstider. Är det flera ungdomar som tränar samma dag/tid, så delar vi gruppen i
flera mindre grupper. Vi träffas ca. en dag i månaden. Utöver det har vi dagläger på
loven.
Vi har även ett övernattningsläger på hösten och ett längre övernattningsläger på
påsklovet v.15. Därefter blir det konfirmation drygt en vecka senare.
Start
Konfaläsningen startar i mitten av september och du får ett informationsbrev i god tid
med alla tider och plats.
Konfirmation
Lördagen den 22 april 2023 i S:ta Mariakyrkan i Åhus

Taizé-gruppen
Vad innebär det att leva i enkelhet & att bo i ett kloster?
Taize-gruppen är inspirerad av ett brödraskap i Frankrike. Varje vecka samlas
ungdomar från olika nationaliteter för att samtala, be i kyrkan och ha roligt
tillsammans. Under konfatiden har vi Taize i fokus och avslutar med en resa ner till
klostret i Taize, Frankrike.
Upplägg
Konfaläsningen börjar med ett par träffar hösten 2022
och våren 2023. Därefter träffas vi oftare under läsåret
2023-2024, några vardagskvällar och någon söndag,
ca en gång per månad.
Under Kristi himmelsfärdsveckan v.19, år 2024 åker vi
till Taizé. Du ska gå i nionde klass och vara 15 år för att
få komma dit.
Start
Konfaläsningen startar i mitten av september. Du får ett
infobrev i god tid före start med tider och plats.
Konfirmation
Lördagen den 27 maj 2024 i S:ta Mariakyrkan i Åhus.
Kostnad
Församlingen står för en det mesta av kostnaden, men
ett självkostnadspris på 750 kronor tillkommer.

Några röster om konfa
”Många skratt”

”Gemenskap generationer emellan”

”Har fått många nya vänner”

”Kul att vara ministrant”

”Minne för livet”
”Vi har lärt oss mycket”

”Konfatiden gav gemenskap,vänskap hopp och goda mackor”
”Man känner sig lite mer vuxen när man är konfirmerad”
”Det har varit kul att få fördjupa sig i den kristna tron”
”Rolig gemenskap och grymma ledare”

Anmälan görs helst via vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/ahus. (klicka på ”Meny - Verksamhet Konfirmand”)
Anmälan kan också lämnas eller skickas till
Församlingsexpeditionen, Torget 17, 296 31 Åhus
helst före den 20 juni 2022.
Namn..............................................................................................................................
Adress..............................................................................................................................
Personnummer: ÅÅMMDD-XXXX...............................................................................
Egen mobil......................................................................................................................
Egen e-postadress ...........................................................................................................
Vårdnadshavare telefonnummer..........................................................................................
Vårdnadshavare e-postadress................................................................................................
Specialkost.......................................................................................................................
Annat vi behöver veta.....................................................................................................
........................................................................................................................................
Är du döpt? Ange gärna i vilken församling...................................................................
Jag vill helst gå i följande grupp (ange ditt val med ett kryss)
•

Vardags-gruppen

•

Skapa- Uppleva-gruppen

•

Konfa i Samverkan med idrott-gruppen

•

Taizé-gruppen

Missat att anmäla dig?
Kontakta Emma Mattsson, tel. 0731-576319
e-post: emma.mattsson@svenskakyrkan.se
se också vår hemsida: svenskakyrkan.se/ahus

Åhus församling
Torget 17
296 31 Åhus

