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Att vara 14 år är att känna sig vuxen men ändå
fortfarande räknas som ett barn. Vem är jag? Kan jag
alltid vara mig själv? Varför händer det onda saker i
världen? Vad är död och vad är liv? Vad är tro och vad
är tvivel?
När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant
som du kanske inte gör varje dag: kärlek och vänskap, glädje
och sorg, skuld och förlåtelse, Gud och Jesus. Det finns
utrymme för allvar och skoj, samtal och lek, musik och fika
och naturligtvis läger! Det är också en möjlighet att lära känna
nya personer och kanske få nya vänner. Konfirmationen hör
samman med dopet men det är inget krav att vara döpt för
att börja i någon konfirmandgrupp.
I Lerums församling kommer vi under 2022/2023 ha
två olika konfirmationsgrupper. Det kommer att finnas en
veckogrupp som träffas varje vecka och en sommargrupp
som har fokus på ett sommarläger. I den här broschyren kan
du läsa mer om grupperna och hur du anmäler dig.
Inbjudna till konfirmation i Lerums församling 2022/2023 är
särskilt ni som är födda 2008. Det går också bra att komma
med för den som är året äldre.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Hälsningar från oss som ansvarar för
konfirmationsundervisningen:
Hans Zickerman, församlingspedagog
och Christina Grenabo, präst.
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/lerum

Vilken grupp passar dig bäst?

Det finns mycket som kan vara viktigt i livet och som kräver tid
och engagemang. Konfirmandtiden gör också det men vi vet
att det inte är det enda i livet. Vi har därför två olika grupper
som träffas på olika sätt, både under skolterminerna och under
sommarlovet för att du ska ha möjlighet att att hitta den grupp
som fungerar bäst för dig.

Läsårsgrupp

För dig som vill träffas mer regelbundet under höst- och
vårterminen. Träffarna ligger efter skoltid en dag i veckan från
slutet av september till senare delen av april. Vi har uppehåll
under skolornas lov. Vi har också två helgläger som ingår.
När: torsdagar kl 16.15-18.15 i Aspenkyrkan
Inskrivning: 8 september kl 18-20, Aspenkyrkan
Första träff: 15 september
Läger: 21-23 oktober och 21-23 april
Konfirmation: lördag 13 maj 2023, Aspenkyrkan

Sommargrupp

Sommarkonfirmation är alternativet för dig som gillar att åka
på läger och att ha lediga kvällar under skolåret. Vi träffas två
dagar, en på hösten och en på våren och sedan har vi tre veckor
i början av sommarlovet tillsammans.
Inskrivning: 8 september kl 18-20, Aspenkyrkan
Heldagar: lördag 19 november och lördag 25 mars
Tid: dagläger 19-22 juni, lägervistelse 26-30 juni,
dagläger 3-7 juli
Konfirmation: lördag 8 juli 2023

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig helst via församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lerum
Du kan också ringa församlingsexpeditionen
på 0302-52 25 40 eller så kommer du
direkt till inskrivningsdagen.
Om du vill vara med i en specifik grupp är
det dock bäst att du föranmäler dig för att få
plats.
Om du har särskilda behov så kontaktar du
oss och så gör vi tillsammans en plan för hur
vi ska anpassa verksamheten så att du kan
vara med eller hjälper dig att hitta en grupp
som passar dig.
Om du har valt att konfimera dig på annan ort
får du gärna meddela det.

Frågor?

Hör gärna av dig till:
Hans Zickerman, församlingspedagog
Epost: hans.zickerman@svenskakyrkan.se
Mobil: 0725086341
Christina Grenabo, präst
Epost: christina.grenabo@svenskakyrkan.se
Mobil: 0705150017

VAD ÄR KONFIRMATION EGENTLIGEN?
Konfirmation handlar om kristen tro och bygger på dopet.
När en människa döps skapas ett osynlig band mellan
människa och Gud och den relationen utforskar vi. Kristen
tro handlar om ditt liv med dina frågor och funderingar.
Helt enkelt det som är viktigt för dig!
På konfirmandträffar och läger pratar vi om olika
existentiella frågor i små eller stora grupper. Det kan
handla om allt mellan himmel och jord, om det egna
livet och relationen till andra och om vem Gud är. Vi
får tänka på egen hand och med andra samt testa nya
saker tillsammans. Du får vara med och fira gudstjänst
och andakt, veta mer om vad Bibeln och psalmboken
innehåller, lära dig om våra högtider och hur allt det här
kan hänga ihop med vårt liv idag. Vi lär oss tillsammans.
Du väljer själv den konfirmationsgrupp som passar dig
bäst. Din närvaro är viktig - inte vad du eventuellt redan
kan. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du träffa
nya människor och prata om frågor som berör oss alla.
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/lerum
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