


Allt som är du, behövs hos oss: Din fantasi. Din iver. Din kunskap. Din 

oro. Din tro. Din kärlek. Dina tankar och drömmar, att du ifrågasätter 

och har andra erfarenheter spelar roll och intresserar oss. Vi ser fram 

emot att få lära känna dig och dela konfirmationstiden tillsammans 

med dig.

 I år inbjuder vi dig som är född 2006 att bli konfirmand under 

kommande läsår. Vi hoppas att konfirmandtiden ska få vara en tid då 

du tillsammans med oss och andra ungdomar får fundera, diskutera 

och samtala kring livets frågor, Gud, människan och världen.  

 En tid då du får vara nyfiken, ställa frågor och uttrycka din tro och 

ditt tvivel. För att det ska fun- 

gera så bra som möjligt ställer vi 

krav på ditt engagemang och din 

närvaro, eftersom vår gemen-

samma tid bygger på delaktighet 

och trygghet; vi gör och upplever saker tillsammans. Därför är det  

också viktigt att du kan delta i de lägerdygn och på alla de träffar som 

just din grupp kommer att ha.

 Du kan välja mellan termins- eller  

sommargrupper, vardagskvällar eller helger, 

dessa kan du läsa om i den här broschyren. 

Alla grupper kommer också att fira guds-

tjänster under året, särskilt på 1:a advent och 

under jul och påsk. För att bli konfirmerad 

måste du vara döpt men är du inte det så kan  

du döpas under din konfirmationstid.

viktigDu är 

Från den 8 juni
8 juni kan du se  

filmen på Höllvikens  

församlings YouTube-kanal. 
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konfafilmen 

på YouTube! 



     Sommar-     
    gruppen
Detta är gruppen för dig som gillar att 

diskutera de stora frågorna om livet, 

kärleken och Gud men inte vill vara 

borta på ett långt läger. Vi träffas ett 

par gånger på terminstid och under tre 

veckor i början av sommaren för samtal, 

lek, äventyr och gemenskap.

Kick-off: 6 september 2020, kl 11–12.30

Träffar: 11 oktober, 14 november 2020, 

 14 mars, 25 april 2021 med föräldramöte

Gemensam träff: 24 januari, 2021

Läger: 14–17 juni 2021 

Dagträffar: 21–24 juni och  

28 juni–3 juli 2021, kl 10–18

Konfirmation: söndag 4 juli 2021

läger 3
Kick-off: 6 september 2020, kl 11–12.30Övernattning: 7–8 oktober 2020Träffar: 7 mars 2021

Gemensam träff: 24 januari 2021Läger: 26 juli–3 augusti 2021
Konfirmation: lördag 7 augusti 2021
               Egenavgift: 3000 kr

Har du frågor?
Felix Illi, församlingsassistent, felix.illi@svenskakyrkan.se
Victoria Björck Karlsson, präst, victoria.b.karlsson@svenskakyrkan.se 

Finns det inget av detta som passar dig?  
Du vet väl att det också finns konfirmandgrupper i våra  
grannförsamlingar Vellinge-Månstorp och Skanör-Falsterbo?

Vellinge-Månstorp församling:  
Cecilia Persson, församlingspedagog, 040-42 93 20

Skanör-Falsterbo församling:  
Carina Samuelsson, församlingspedagog, 040-47 97 14

        Upp & ut
Gillar du att Uppleva – Upptäcka – Utmanas?

Vi träffas ca en gång i månaden, oftast på söndagar. 
Någon gång pilgrimsvandrar vi, upptäcker en kyrka, 
utmanas i Köpenhamn och Göteborg, upplever Lunds 
domkyrka, funderar på livet, Gud och vem vi är. Denna 
grupp är utan övernattningar, vi gör dagsutflykter.

Kick-off: 6 september 2020 kl 11–12.30

Träffar: Heldagar: 27 september, 24 oktober,  
25 oktober, 22 november, 20 december 2020,  
14 februari, 14 mars, 11 april, 8 maj 2021

Gemensam träff: 24 januari 2021

Repetition inför konfirmation: 9 maj 2021

Konfirmation: torsdag 13 maj 2021

                     Egenavgift: 1500 kr
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läger 2
Kick-off: 6 september 2020, kl 11–12.30

Träffar: 8 november 2020,  
24 januari och 23 april 2021

Gemensam träff: 24 januari 2021

Läger: 12 juli–20 juli 2021

Konfirmation: lördag 24 juli 2021

               Egenavgift: 3000 kr

  RollspelsgruppenÄr du särskilt förtjust i bordsrollspel och fantasy? Är du 
sugen på att vara med om ett lajv där du själv får skapa 
din karaktär? Vi träffas varje torsdag och kombinerar 
samtal om livet och Gud med rollspel och lajvande.
Kick-off: 6 september 2020, kl 11–12.30 Träffar: torsdagskvällar kl 16.30–19.00 med start  

10 september 2020
Gemensam träff: 24 januari 2021Läger: 16–18 oktober 2020 i Söderköping  

samt 3–5 januari 2021 i HöllvikenKonfirmation: lördag 13 februari 2021

Från den 8 juni8 juni kan du se konfafilmen på Höllvikens församlings YouTube-kanal. Scanna koden                              AnmälningsblankettenAnmälningsblanketten hittar du via vår hemsida, www.svenskakyrkan.se/hollviken, eller scanna den här QR-koden 

LägergruppernaLäger för ALLA! Vill du upptäcka ett nytt sätt att se på världen och din plats i den? Här diskuterar vi de stora frågorna om livet, 
kärleken och Gud. Kom och upplev en unik sommar med gemenskap, lek, samtal, även-tyr och glädje. Vi formar våra upplevelser tillsammans på våra 9 dagar långa läger  under sommarlovet. Vi ses också några gånger under läsåret.

läger 1 (musik)
Lägret för dig som gillar att sjunga. Röst- träning och mycket sång blir en del av  konfatiden och vi gör ett luciatåg  tillsammans med församlingens ungdoms- körer. Vi åker på tio dagars läger i början  av sommarlovet 2021. Efter några  träffar på terminstid blir sommarlägret  en upplevelse att minnas länge! 

Kick-off: 6 september 2020, kl 11–15Gemensam träff: 24 januari 2021Övernattning: 10–11 oktober 2020Körövningar inför Lucia: Onsdagar kl 17. 
Start 14 oktober 2020
Läger: 28 Juni–6 juli 2001
Konfirmation: fredag 9 juli 2001               Egenavgift: 3000 kr

Konfirmationsgrupper  
2020-2021

Gemensamt för alla våra grupper är att vi tillsammans delar tro och liv  
genom lek, diskussioner, värderingsövningar, drama, musik, film,  

upplevelsevandringar och gudstjänster. Alla konfirmander går också 
i kyrkan på 1:a advent och under jul- och påskhelgen.  

Reservation för eventuellt ändrade datum, tider och platser. 
Bidrag för täckande av avgifter finns att söka hos församlingen. 
Hör av dig till Victoria Björck Karlsson. 



Blir antalet anmälda fler än vad som är maxantalet i varje grupp  
kommer lotten att avgöra vem som får plats.

höllvikens församling. 
kyrkans hus, kyrkvägen 7, 236 32 höllviken.  
tel 040–45 96 60 • www.svenskakyrkan.se/hollviken

Scanna QR-koden  
så kommer du direkt  till anmälan.

Länken finns även tillsammans med Konfafilmen på YouTube ellerpå vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/hollviken

Anmälan sker digitalt


