Vågar du anta
utmaningen?
Konfirmationen är en bekräftelse på dopet, därför måste den som
konfirmeras vara döpt. Är du inte döpt är du välkommen att döpas under din
konfirmationstid.
Vi erbjuder vardags- och sommargrupper.
Konfirmationstiden ger dig stora möjligheter att fundera kring
olika frågor som vem är jag och vem är gud,
mitt förhållningssätt till andra människor, mina drömmar
och värderingar. vad är viktigt för mig och vad ska jag göra
med mitt liv? vad innebär det att vara kristen?
Varje år är det en stor grupp ungdomar i församlingen
som blir konfirmerade. En av våra grundtankar är att det är
era egna tankar och frågor som är det viktigaste.

Välkommen!
Du är viktig!
Låt ingen
se ner på dig
för att du är ung!
(ur Första Timotheosbrevet i Bibeln)

Första anmälningsdag är den 13 maj och sista anmälningsdag är den 4 juni!
alla som anmäler sig inom anmälningstiden har samma chans att få
sitt förstahandsval då grupperna kommer att lottas om det är fler anmälningar
än maxantal till en grupp.
antalet platser i varje grupp är begränsat och det finns ett minsta antal
för att gruppen ska bli av.
i alla grupper ingår två obligatoriska läger och regelbundna gudstjänstbesök.
senast den 11 juli kommer via mail besked om vilken grupp man kommit med i.
ankaret finns på Malmövägen 2, bakom Vellinge Gästis och
västra ingelstads församlingshem finns intill Västra Ingelstads kyrka.
för mer info kontakta församlingspedagog Cecilia Persson, 040-42 93 20,
sms: 0703-49 26 86, cecilia.s.persson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vellinge • www.facebook.com/vellingemanstorp
vi har ett nära samarbete med Höllvikens och Skanör-Falsterbos församlingar.
Om det inte finns en grupp som passar dig här hos oss hjälper vi dig gärna att hitta
ett annat alternativ.
www.svenskakyrkan.se/hollviken • www.svenskakyrkan.se/skanorfalsterbo
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Vilka drömmar har jag?

Älskad - precis som du är

Delandet är viktigt

Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att du är värdefull och viktig för
att du är den du är. Som människa har du både ansvar för ditt eget liv och för hur du
bemöter andra. Ibland fungerar det bra, ibland inte. Dopet påminner dig om att du
alltid får börja om på nytt, att livet alltid är större än dina misslyckanden.

Vi vill göra saker tillsammans med dig som visar vad kristen tro är.

Allt som är du behövs i kyrkan: Din fantasi. Din iver. Din kunskap. Din oro.
Din tro, ditt tvivel och din kärlek. Allt som är du behövs här.

Du får en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara
med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra! Konfirmandtiden ger dig
otroliga möjligheter. Hos oss får du se världen, livet och dig själv
utifrån nya infallsvinklar.
Ordet konfirmation kommer från latinets Confirmare och betyder bekräfta.
I konfirmationen bekräftar Gud dopet. Gud säger alltså ja till dig än en gång
och vill att du på något sätt också säger ja till Gud.

Konfirmationsgrupper 2020 - 2021
Välj mellan fem olika grupper där vi upplever kristen tro genom drama, musik, film, skapande, diskussioner och upplevelsevandringar.
Alla konfirmander deltar vid en upptaktsgudstjänst den 6 september 2020.
Första anmälningsdag är 13 maj och sista anmälningsdag är 4 juni.

Göteborgsgrupper Vellinge Grön
och Blå
träffar Måndagar varanann vecka kl 16.30-19
plats Ankaret i Vellinge

Berlingruppen V Ingelstad
träffar Torsdagar varannan vecka kl 16.30-19.00
plats Västra Ingelstads församlingshem
första träffens datum meddelas i bekräftelsebrevet

första träffens datum meddelas i bekräftelsebrevet

läger Fem lägerdygn ingår. Ett helgläger den 18-20 september eller 9-11 oktober.
Den 27-30 mars (obs! påsklov) åker vi till Berlin.

läger Fyra lägerdygn ingår. Ett helgläger den 18-20 september eller 9-11 oktober.
Den 23-25 april åker vi till Göteborg med bland annat Lisebergsbesök.

konfirmation 8 maj 2021 i Hököpinge kyrka

konfirmation 22 maj 2021 i Hököpinge kyrka

Köpenhamnsgruppen (sommar)

Berlingruppen Vellinge
träffar Torsdagar varannan vecka kl 16.30-19
plats Ankaret i Vellinge
första träffens datum meddelas i bekräftelsebrevet
läger Fem lägerdygn ingår. Ett helgläger den 18-20 september eller 9-11 oktober.
Den 27-30 mars (obs! påsklov) åker vi till Berlin.

träffar Vardagar under tre intensiva veckor, start söndag 13 juni 2021
plats Ankaret i Vellinge
träffar under året Vi kommer att ha två träffar under hösten och i april/maj blir
det en förträff inför sommaren. Under sommarveckorna blir det en heldag i Köpenhamn.
läger Fem lägerdygn ingår, varav en övernattning i januari/februari, samt ett läger
under sommaren 14-18 juni. Ledig midsommar och helger.
konfirmation 3 juli 2021 i Hököpinge kyrka

konfirmation 8 maj 2021 i Hököpinge kyrka

Allt vad jag vill att andra ska göra för mig
ska jag också göra för dem!

