Till dig som ska börja 8:an till hösten!
Välkommen
Att börja i eller testa en av årets konfirmandgrupper i Åstorp och Hyllinge
som startar till hösten.
Vad gör man på ”konfan”?
Vi pratar om våra liv, omvärlden, glädje, sorg, kärlek, vänskap, kyrkans
tro och dess traditioner. Vi lär känna oss själva, träffar andra, får nya
kompisar och gör roliga saker tillsammans.
Vilka är ledarna?
Ledarna är ett team av fritidsledare, präster, församlingspedagog och unga
konfirmandledare (ungdomar som tidigare har konfirmerats hos oss).
Vilka är våra förväntningar på dig?
Jo, att du är med på träffarna, heldagar, läger och går på 12 gudstjänster.
För att börja i en grupp behöver du inte veta om du vill konfirmeras.
Det är helt ok att bestämma sig senare!

Äventyrsgruppen i Hyllinge

Höghöjdsbanan i Ängelholm och Lahibiagrottan på Kullaberg

Äventyrsgruppen
Gillar du äventyr - då är detta gruppen för dig!
Vi kommer bland annat utforska grottorna på Kullaberg
och klättra i träd på höghöjdsbanan i Ängelholm.
Äventyren kommer att vara dagsutflykter, halv eller heldag.
Vi startar gruppen med en kick-off i vecka 36.
Därefter träffas gruppen utöver äventyren några tisdagar
Kl. 16.00 – 18.30 i Hyllinge.

Konfirmandgrupperna i Åstorp

Sommargruppen 2019
Tycker du att det är mycket i skolan eller på fritiden under
terminerna men vill ändå konfirmera dig?
Vill du ha tre roliga veckor tillsammans med andra ungdomar
nästa sommar?
Vi träffas i Åstorp 2 tillfällen nu på hösten och 2 tillfällen på våren 2019.
Sen ses vi vecka 25, 26 och 27 på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
mellan klockan 9.00 till 14.00.
Sommargruppen åker på ett 2-dygnsläger.

Jag är värdefull, - Du också!
Båda grupperna gör 2 upplevelsedagar per termin,
då vi tillsammans
upplever och utforskar livet med alla våra sinnen.
Samt ett heldagsläger utan övernattning på våren 2019
Vi startar grupperna vecka 36.
Därefter träffas grupperna ungefär varannan vecka
Samt någon lördag/studiedag.
Onsdagar kl. 15.00 - 17.30 eller Torsdagar kl. 16.00 - 18.30

Ett erbjudande från
Välkommen med din anmälan senast den 6 juli
Anmälningsblanketten kan lämnas i brevlådan utanför församlingsexpedition,
Åstorp eller skickas/mejlas till:
Björnekulla-Västra Broby församling
Järnvägsgatan 24
265 31 ÅSTORP
bjornekulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Konfirmand 2019

Blanketten följer med denna folder och finns även att ladda ned på församlingens
hemsida www.svenskakyrkan.se/bjornekulla.
Mer information skickas ut i mitten av augusti
till alla som har anmält sig.
Vill du veta mer redan nu kontakta:
Onsdag, torsdag och Sommargruppen/Åstorp
Ahnna Forsman Becke 0760-520100
ahnna.forsman.becke@svenskakyrkan.se
Erika Holm Johansson 0760-512551
erika.holm.johansson@svenskakyrkan.se
Äventyrsgruppen/Hyllinge
Ann-Louise Persson Norén 070-7702492
ann-louise.persson.noren@svenskakyrkan.se
Louise Skeppargård 070-3853654
louise.skeppargard@svenskakyrkan.se

Vi har inte bara pratat om Gud, utan vi har pratat om
livet, vänskap, kärlek och så har vi skrattat mycket.
Hälsningar från Björnekulla-Västra Broby församling

