du hittar allt om konfirmation på svenskakyrkan.se/sundsvall

Vi diskuterar, gör nya erfarenheter,
utmanas och hänger med nya och gamla
kompisar.

Anmälan till
konfirmation
2020/21
är öppen nu!

Till dig som är född 2006

Svenska kyrkan i Sundsvall, inbjuder dig till att bli
konfirmand. Men, det är ditt val.
Det här är en inbjudan till en upptäcktsresa där vi testar tankar
och utmanar oss i ett äventyr om oss själva.
Konfirmation är att tillsammans med kompisar och ledare
fundera kring viktiga frågor om tro, relationer och traditioner.
Konfirmation är gemenskap.

Välkommen som konfirmand!

konfirmationsdagen
Själva konfirmationsdagen är en fest för dig, dina närmaste och hela
församlingen. Det är höjdpunkten av konfirmationstiden.

Konfirmationstiden
Konfirmationstiden är en spännande tid där du tillsammans med
andra upplever, diskuterar, lyssnar och skapar.
Det handlar en del om att utmana sig själv, ha roligt och träffa
kompisar, nya som gamla. Blanda allvar med lek, fira gudstjänst,
sjunga, vara på läger och mycket mer.
En stor del av konfirmandtiden går ut på att tillsammans göra nya
erfarenheter. Därför åker vi på läger med alla våra grupper – ett eller
två läger. För många är konfirmandlägret årets bästa upplevelse!
Kom helt enkelt som du är och var dig själv.

vad betyder konfirmation?
Bibeln berättar att dopet är Guds gåva till oss. Det är ett synligt
tecken på Guds omslutande kärlek och visar att den som är döpt är
med i kyrkan.
Ordet konfirmera betyder bekräfta eller att styrka. Konfirmationen
förutsätter ingen bekräftelse från konfirmanden, utan det är Gud
som bekräftar sitt löfte som gavs i dopet. Konfirmandtiden ger dig
en möjlighet att lära dig mer om kristen tro.

Veckokonfirmander
Det här alternativet är för dig som gillar att åka på 2 kortare läger
under både hösten och våren. Det finns 3 grupper att välja mellan,
onsdag (träffas varje vecka), torsdag (träffas varannan vecka) eller
söndag (träffas en gång i månaden).
Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här
andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och
framförallt ha skoj. Träffarna är i Kyrkans hus. Två av träffarna är
tillsammans med alla veckokonfirmandgrupperna och kallas
Konfasöndag.
Onsdagsgrupp
Start: 13 sep
Träff under ht: Varje vecka 16 sep-16 dec (ej 28 okt) 16-18:30
Konfasöndag: 18 okt 13-17:00 & 22 nov 15-19:00
Läger: ht 24–27 sep och vt under sportlovet.
Konfirmation: lördag 17 april 14:00
Torsdagsgrupp
Start: 13 sep
Träff under ht: 1 okt, 5 nov, 17 nov, 3 & 17 dec 16-18:30
Konfasöndag: 18 okt 13-17:00 & 22 nov 15-19:00
Läger: ht 24–27 sep och vt under sportlovet.
Konfirmation: lördag 8 maj 11:00
Söndagsgrupp
Start: 13 sep
Träff under ht: 27 sep, 8 & 29 nov 10-16:00
Konfasöndag: 18 okt 13-17:00 & 22 nov 15-19:00
Läger: ht 2–4 okt och vt under sportlovet.
Konfirmation: lördag 24 april 11:00
Minst deltagarantal i alla grupper är 10 och max 25 pers

Musikkonfirmander
Det här alternativet är för dig som redan spelar instrument och/eller
sjunger, att utmanas i vår musikskatt. Samtidigt får du diskutera, göra
nya erfarenheter, utmanas och hänga med nya eller gamla kompisar.
Musikkonfirmander är en del av söndagsgruppen och har
gemensamma träffar, läger och konfirmation –skillnaden är att
Musikkonfirmander ibland går iväg och har musikpass med vår musiker.
Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här
andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och
framförallt att ha skoj. Träffarna är i Kyrkans hus. Du kan se datumen
på tidigare sidan under rubriken Söndagsgrupp.
Minst deltagarantal i musikgruppen är 5 och max 12 pers.

Fotbollskonfirmation
i samarbete med GIF Sundsvall
Det här alternativet är för dig som vill spela fotboll och konfirmeras
samtidigt. Oavsett om du spelar i en klubb eller bara vill hänga med.
Utforska om bollen verkligen är rund, provtänk om livet, gör nya
erfarenheter, utmanas och motionera med andra. Kyrkan och Gif
Sundsvall samarbetar om spelplanen och bollar spelidén för livet. Vi
strävar efter att bli hälften tjejer och hälften killar.
Som i alla våra konfirmationsalternativ ingår också här
andakter, samtal om de viktiga frågorna, gruppövningar och
framförallt ha skoj. Träffarna är i Nacksta församlingshem och Camp
Mitthem, Nacksta.
Start: 13 sep
Förträffar: Några under året fram till lägret.
Hemmaläger: 6–15 juli, och 20–23 juli (preliminära datum)
Läger: 16–19 juli (preliminärt datum)
Konfirmation: lördag 24 juli 2021 i GA-kyrkan.
Anmälan
• Görs på: svenskakyrkan.se/sundsvall
• Ring eller mejla, om du har frågor.
• Minsta antal i gruppen är 20 och maxantal 40
• Alla antagna får en bekräftelse och en inbjudan till
Inskrivningsgudstjänsten söndag 13 sep 18:00 i GA-kyrkan.

Hoppas att vi ses!
Pether Bertilsson, präst
Tfn: 060-53 10 141
pether.bertilsson@svenskakyrkan.se

Tomas Jonsson, GIF Sundsvall
Tfn: 070-617 23 01
tomas.jonsson@gifsundsvall.se

Vi tar bara emot frågor på telefon och mejl, inte anmälan. Den görs på vår hemsida.

Skuggläsning för dig som förälder
Skuggläsning är till för dig som är förälder och vill följa med i vad ditt
barn utmanas i. I deras funderingar kring livet som konfirmand. Du
får chansen att möta liknade frågeställningar som dem men som
handlar om ditt liv. Du får diskutera tillsammans med andra föräldrar,
utmanas men också umgås på ett avslappnats sätt i kyrkans lokaler.
Skuggläsningen består av sex temadagar under hösten och våren. Du
som vill får också konfirmera sig, om du inte gjort det tidigare.
Start: 27/9
Kvällsträffar: meddelas efter första träffen
Temadagar under hösten: 27 sep i Skönsmon, 18 okt i Kyrkans hus,
8 nov i Kyrkans hus. 13-15:00
Temadagar under våren: kommer senare

Så här anmäler du dig
•
•
•
•

På vår hemsida: svenskakyrkan.se/sundsvall
Ring eller mejla, om du har frågor.
Det kan bli fullt, vi tar emot anmälningarna i turordning
Alla anmälda får en bekräftelse och en inbjudan till
Inskrivningsgudstjänsten söndag 13 sep 18:00 i GA-kyrka

Hoppas vi ses!
Vid frågor:
Pether Bertilsson, präst
Tfn: 060-53 10 141
pether.bertilsson@svenskakyrkan.se
Vi tar bara emot frågor på telefon och mejl, inte anmälan. Den görs på vår hemsida.

Citat från tidigare konfirmander om sin tid hos oss

”För mig var lägret och konfirmationen en av de
bästa upplevelserna i mitt liv”
”Konfirmationen är även en perfekt plats för att
träffa vänner och en plats där man kan vara sig
själv”
”Varför gör inte alla mina andra vänner detta”.
Det är några kommentarer som vi har fått höra.
Du kan också själv fråga någon som har konfirmerat sig, vad de
tyckte. 😊

Bra att veta
vem kan bli konfirmand?
Konfirmand kan vem som helst bli. Grupperna som beskrivs i denna
folder riktar sig först och främst till 06: or, det vill säga alla som
fyller 15 år under 2021. För äldre ungdomar, finns gymnasie- eller
vuxenkonfirmation, se hemsidan: svenskakyrkan.se/sundsvall
Ta gärna kontakt!

att bestämma sig
Konfirmationsgudstjänsten går ut på att man under året har lärt
känna kyrkan och församlingen och också i fortsättningen vill vara
del av den. Upptäcker du att du ändå inte vill konfirmeras - går det
bra att hoppa av. Det är inga problem.

andra församlingar
I Svenska kyrkan kan man välja fritt var man vill konfirmeras. Du som
bor i en annan församling än Sundsvall är välkommen till oss!
Detsamma gäller för ungdomar från Sundsvall som väljer att
konfirmera sig i/på annan församling/ort. Hör gärna av er till oss i alla
fall, så kan vi se om vi kan stötta er…

du som förälder är viktig
Ungdomar gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör. Därför är
du som är förälder oändligt viktig under konfirmationstiden. Det är
viktigt att du stöttar ditt barns beslut. Med det vill vi gärna hjälpa
dig. Dessutom ska du få så mycket information som möjligt om vad
som pågår hos oss. Det löser vi med föräldramöten.

ska man vara döpt?
Konfirmander ska vara döpta på konfirmationsdagen. Om man inte
redan är döpt kan dopet ske under konfirmandåret.

Några teman
under konfirmandtiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Vänskap och relationer
Gudstjänst och nattvard
Sorg och glädje, gott och ont
Gud, Jesus och den heliga Ande
Kärlek och samlevnad
Bibel och bön
Människovärde och människosyn
Miljö och rättvisa

facebook.com/sundsvallsforsamling
svenskakyrkan.se/sundsvall
060-53 10 100

