Kontakt
Anmälan

Vid frågor och funderingar
Präst Josefin Rådbo 0241-623 04
josefin.radbo@svenskakyrkan.se
Präst Timo Löppönen 0241-200 47
timo.lopponen@svenskakyrkan.se
Pedagog Charlotta Gullberg 0241-614 35
charlotta.gullberg@svenskakyrkan.se

https://www.svenskakyrkan.se/gagnef/konfirmation

”Det sämsta med
konfirmationen är att
den tar slut”

Höstens träffar:
Lö 21/9 kl. 10-15 i Gagnefs församlingshem,
med föräldraträff kl. 10
Sö 22/9 kl. 11-15.30 i Mockfjärd
Gudstjänst kl.11.00 i kyrkan
Lö 19/10 kl. 10-15 i Mockfjärds församlingsgård
Sö 20/10 kl. 13-19
Gudstjänst kl. 18.00 i kyrkan
Lö 9/11 kl. 9- Läger i Mockfjärds
församlingsgård
Sö 10/11 kl. -15
Gudstjänst kl.11.00 i kyrkan
Lö 14/12 kl.10-15 i Gagnefs församlingshem
Sö 15/12 kl. 11-15.30 i Gagnefs församlingshem
Gudstjänst kl. 11.00 i kyrkan
Konfirmation
Lö 30/5 i Gagnefs kyrka
Sö 31/5 i din hemkyrka

Häng med på
konfirmation i
Gagnefs pastorat

Måste man tro på Gud?
Du behöver inte tro på Gud för att anmäla dig,
men vara öppen för att det kanske kommer att sås
ett frö av tro i dig under resans gång. Vissa tror på
Gud när de börjar sin konfirmationstid, några
börjar tro under tiden, medan andra gör det inte
alls.

”Jag har absolut blivit en starkare
person efter konfirmationen”

Vem tar hand om dig?
”Det sämsta med konfirmationen är att det tar
slut” - Det var vad många konfirmander tyckte
förra året, för konfa är verkligen inte som du tror.

Hur ofta ses man?

Idrotten tar hand om din kropp. Den hjälper dig
att hålla dig i form och ser till att du mår bra.
Skolan tar hand om ditt huvud och lär dig allt som
du behöver veta nu och i framtiden. Men vem tar
hand om dig. Det som finns inuti, dina tankar och
funderingar?

Vi träffas ca en helg i månaden. Ibland på
hemmaplan och ibland på läger. Vi vet att många
ungdomar idag har många andra aktiviteter på
helger och har förståelse om du behöver vara
borta ibland. Det viktigaste är att vi innan en träff
börjar vet om du kommer eller inte.

Under konfirmationstiden får du lära känna
många nya människor och även dig själv.
Tillsammans diskuterar vi hur det är att vara ung
idag. Vi är säkra på att konfirmationstiden
kommer att ge dig många nya erfarenheter.
Så kom och prova! Se om konfirmation är något
för dig.

”Jag tar med mig
alla nya vänner,
gemenskapen och
glädjen”

Frågor och svar
Kostar det något att konfirmera sig?
Nej! Konfirmationen är helt kostnadsfri
Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via länken eller koden i
broschyren
Behöver jag vara döpt?
Du behöver inte vara döpt för att
anmäla dig, men du behöver vara döpt för att bli
konfirmerad.
Men var inte orolig, det fixar vi.
Jag bor inte i Gagnef, kan jag konfirmera
mig där ändå?
Självklart, oavsett var du bor så är du
välkommen i vår blandade grupp där de flesta
kommer från Gagnefs kommun.
Är anmälan bindande?
Nej det är den inte. Man kan aldrig veta vad
man tycker om något nytt innan man testat.
Så kom och prova.

