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VEM FÅR KONFIRMERAS?
Det år du fyller fjorton får du en 
inbjudan till konfirmation från 
Svenska kyrkan. Ordet konfir-
mation betyder bekräftelse och 
i kyrkan står det för att du hör 
ihop med Gud genom dopet och 
att just du är värdefull och viktig. 
Du behöver inte vara döpt för 
att börja i en konfirmandgrupp. 
Många konfirmander döps under 
sin konfirmandtid.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA 
KONFIRMAND?
Konfirmationsåret blir för många ett 
betydelsefullt år i livet där man får 
lära känna sig själv, nya kompisar och 
Gud bättre. Konfirmandtiden kan se 
ut på olika sätt. Du kan följa en konfir-
mandgrupp som träffas regelbundet 
under ett läsår, antingen varje vecka 
eller en hel helg i månaden. Några av 
konfirmationsalternativen innebär 
sommarläger på några veckor.
 När man ses på konfirmandträffar 
eller läger pratar man om olika frågor 
i små eller stora grupper. Det kan 

handla om allt mellan himmel och jord. 
Ofta hittar man på olika aktiviteter 
och provar nya saker tillsammans. 
Man får vara med och fira gudstjänst 
och andakt, veta mer om vad Bibeln 
och Psalmboken innehåller och hur 
det kan hänga ihop med vårt liv här 
idag. De som leder konfirmationen är 
präster, pedagoger, musiker, diakoner 
och unga ledare från kyrkan. De är 
nyfikna på dig och vad du funderar 
på. Inga frågor eller funderingar om 
tro eller livet är dumma eller konstiga, 
du kan fråga om vad du vill.

VILKA ALTERNATIV FÅR JAG 
VÄLJA MELLAN?
Du är välkommen att anmäla dig 
som konfirmand till vilken grupp som 
helst. I den här foldern presenteras 
alla de konfirmationsalternativ som 
erbjuds i Svenska kyrkan i västra 
Göteborg. Det är först till kvarn som 
gäller i alla grupper, därför behöver 
du ange ett andrahandsval när du 
anmäler dig.

HUR ANMÄLER JAG MIG? 
Via länken på nästa uppslag!

Omslagsfoto: Alex Giacomini/Ikon
Övriga foton: Magnus Aronson/Ikon, Fredrik Ohlander/Unsplash, 
Priscilla du Preez/Unsplash, Daniel Lönnbäck/Ikon, Alex Giacomini/Ikon, 
Alexander Hermansen/Unsplash, Pontus Wellgraf/Unsplash, 
Tommy Hvitfeldt, Anton Karatkevich/Unsplash, Gustaf Hellsing/Ikon, 
Andrew Neel/Unsplash

Alla, oavsett medlemskap är välkomna till vår konfirmationsverksamhet! Detta utskick går 
till ungdomar födda 2006 som är medlemmar i Svenska kyrkan. Är enbart vårdnadshavaren 
medlem skickas inbjudan istället till vårdnadshavaren. Uppgifterna är hämtade ur vårt med-
lemsregister samt ur spar, 171 94 solna. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: 
svenskakyrkan.se/vastrafrolundapastorat/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter
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ANMÄL DIG HÄR:
svenskakyrkan.se/

vastrafrolundapastorat/
konfirmation2020/21

30 APRIL
-- --

-
--- -

-- -----
Då öppnar anmälan. Vi ser så fram emot din! 
OBS! Först till kvarn gäller i alla grupper.



6 7

VÄLKOMMA TILL konfa i Näsets 
kyrka! Vi startar upp andra advent, 
med musikgudstjänst och informa-
tionsmöte. Därefter ses vi några tors-
dagkvällar under våren från januari 
till maj och någon enstaka helgträff. 
 I sommar träffas vi på Näset 14, 
16 och 17 juni och åker på läger till 

NÄSETS
FÖRSAMLING 

KONFIRMERAS I 

LÅT ING EN 
SE NER 

PÅ DIG FÖR 
ATT DU 
ÄR UNG.

Flämslätts kursgård utanför Skara 
20–23 juni samt har en dagvecka 
här hemma 28 juni–2 juli. Konfirma-
tionsmässan sker lördag 3 juli.

Kontaktperson: 
Ida Bergenholtz, 0722-35 60 25 eller 
ida.bergenholtz@svenskakyrkan.se 

Bibeln påminner en om att 
en är värdefull och viktig. 

Sånt pratar vi mer om under 
konfirmationstiden.

näsets kyrka

”
SOMMARKONFA

• Start advent 2020
• Några träffar vt 2021

• Sommar på Näset och läger 
under juni

• Konfirmationsmässa 
i Näsets kyrka

26 juni 2021

Konfirmationsalternativ
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STYRSÖ församling erbjuder 
sommarläsning juni/juli 2021. Här 
får du vistas i underbar natur nära 
havet. Skärgården på sommaren 
inbjuder till bland annat vandring, 
paddling och bad.
 Gruppen börjar första advent 
2020 och träffas därefter en sön-
dag i månaden under våren 2021. 
I slutet av maj blir det ett helgläger 
och efter midsommar väntar två 

veckors intensivläsning och härligt 
dagläger i Göteborgs södra skärgård. 
Konfirmationsmässan blir i juli 2021 
i Styrsö kyrka. 
 Vid introduktionen berättar vi mer 
och lyssnar in konfirmandernas 
önskemål och behov.

Kontaktperson: 
Agneta Olsson, 031-731 81 25 eller 
agneta.olsson@svenskakyrkan.se

Konfirmationsalternativ

STYRSÖ FÖRSAMLING 
KONFIRMERAS I 

SOMMARKONFA 
I SKÄRGÅRDEN

• Start advent 2020
• Träffar en söndag/mån vt 2021

• Helgläger i maj 2021 
• Två veckors dagläger vid havet

• Konfirmationsmässa 
i juli 2021 i Styrsö 

kyrka

st

yrsö kyrka
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EN RESA 
GENOM TID OCH RUM

• Start 20 september 2020
• Höstläger 16-18 oktober 2020 
• Vårterminsstart 17 januari 2021
• Köpenhamnresa 13-16 maj 2021

• Konfirmation 29 maj 2021 
i Tynnereds kyrka

EN RESA genom tid och rum är 
temat för årets konfagrupp. 
Gruppen läser varannan söndag 
13.00–15.00 i Tynnereds kyrka. 
Terminsstart 20 september 2020. 
Höstläger på Flämslätt 16–18 oktober. 
Vårterminsstart 17 januari.
Resa till Köpenhamn (med tåg) över 
Kristi himmelsfärd 13-16 maj 2021. 
Konfirmationsmässa lördag 29 maj 
2021 i Tynnereds kyrka. 

I Köpenhamn kommer gruppen bo 
på hotell mitt i stan, besöka Svenska 
kyrkan och Frus kyrka där man kan gå 
upplevelse- och upptäcktsvandring, 
Rosenborgsslott och Tivoli. 
Läsningen inklusive läger och resa är 
konstadsfritt. Begränsat antal platser 
till denna grupp – först till kvarn!

Kontaktperson: 
Suzana Enmark, 031-731 64 38 eller 
suzana.enmark@svenskakyrkan.se

Konfirmationsalternativ

TYNNEREDS 
FÖRSAMLING 

KONFIRMERAS I 

JAG TAR DIG 
VID HANDEN

OCH SÄGER TILL DIG: 
VAR INTE RÄDD, 

JAG HJÄLPER DIG.”Bibeln är full av löften från Gud till människorna. 
Under konfirmationstiden pratar vi mer om vem Gud är. 

ty
nn

ereds kyrka

Konfirmationsalternativ
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VÄSTRA FRÖLUNDA
FÖRSAMLING

KONFIRMERAS I 

HÄNG MED oss i Västra Frölunda 
församling på sommarkonfa!
 Vi träffas första gången 
söndagen första advent,
 29 november 2020. Sedan följer 
några träffar under våren 2021  
där vi lär känna varandra.

I juni blir det fina sommarkonfa-
träffar och vi drar på läger! 
Konfirmation 4 juli 2021 i Västra 
Frölunda kyrka.

Kontaktperson: 
Maria Högberg, 0737-73 67 20 eller 
maria.a.hogberg@svenskakyrkan.se

SOMMARGRUPP

• Start 29 nov 2020
• Några träffar våren 2021

• Sommarkonfadagar juni 2021
• Läger i slutet av juni 2021
• Konfirmation 4 juli 2021

i Västra Frölunda 
kyrka

OCKSÅ NÄR MAN 
SKRATTAR KAN 
HJÄRTAT VÄRKA.

Trots att bibeln är väldigt 
gammal finns där mycket som 

går att känna igen sig i. 
Under konfirmationstiden upp-

täcker vi bibeln tillsammans utifrån 
våra egna liv och upplevelser.

”
Jag, öken, kärlek, hemlighet, natt, Gud... - vad känner du? 
Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika 
betydelser. Bland annat jagpärlan, hemlighetspärlan och ökenpärlan.

Konfirmationsalternativ
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Seglingsgruppen
Seglingsgruppen är ett 
samarbete mellan Älvsborgs 
församling och GKSS. Inga för-
kunskaper krävs.  
 Begränsat antal platser, endast 12 
stycken. Observera att detta alterna-
tiv kostar 2500 kr. 
 Start 27 augusti 2020. Gruppen 
träffas sedan ungefär 5–6 helger 
under 2020-2021. Vi åker på läger en 
helg i maj 2021 och senare på två 
seglingsläger. 
 Seglingsläger 1: Marstrand 21–24 juni. 
Seglingsläger 2: Vi bor på båtarna 28 
juni–1 juli. Konfirmation 3 juli 2021 i 
Älvsborgs kyrka.

Aktiv – torsdag/handbollsgrupp 
Denna grupp passar dig som har 
ett aktivt liv med badminton, dans, 
fotboll, handboll, segling, tennis eller 
annat som kanske inte ens är en 
sport. Tanken är att du ska kunna 
fortsätta med det du håller på med, 
få möjlighet att prata livsnära saker 
som Gud, Jesus, religion, relationer, 
varför det är som det är och annat 
som känns viktigt för dig och dina 
kompisar, samtidigt som vi får möj-
lighet att prova på andra sporter och 
aktiviteter. 
 Start 27 augusti 2020. Gruppen 
träffas sedan två timmar i veckan 
varje torsdag 24 september 2020–
maj 2021. Läger i Flämslätt 24–28 
oktober 2020. Konfirmation i Älvs-
borgs kyrka 22 maj 2021.

ALLA 
ÄLVSBORGS GRUPPER

• Startar med en upptaktskväll 
torsdag 27 augusti 2020

• Har en em. om advent och jul 
22 november 2020

• Har en em. om stilla veckan 
och påsk 28 mars 2021

I ÄLVSBORGS FÖRSAMLING 
kan du välja mellan en sommargrupp, 
IRL-konfa, aktiv konfa med sport 
eller en seglingsgrupp. Vad passar 
dig bäst?

Sommargruppen
Start 27 augusti 2020. Gruppen 
träffas sedan följande helger: 9–11 
oktober, 20–22 november, 22–24 
januari, 12–14 mars fredag, lördag 
och söndag och dessutom söndag 
25 april i församlingshemmet. 
 Från sommarlovets början och 
fram till konfirmationen träffas vi 
alla vardagar 9.00–12.00 förutom 28 

juni–2 juli då vi är på läger i Flämslätt. 
Konfirmation 10 juli 2021 i Älvsborgs 
kyrka.

IRL – Konfa handlar om ditt liv 
Start 27 augusti 2020. Gruppen träf-
fas sedan 16–19 varje tisdag från 22 
september 2020–maj 2021. Träffarna 
avslutas med att vi firar veckomässa i 
Älvsborgs kyrka. Eftersom vi alltid är 
med på den, går gruppen på något färre 
söndagsgudstjänster än andra grupper. 
 IRL-gruppen åker på läger 24–28 
oktober 2020 i Flämslätt. 
Konfirmation 8 maj 2021 i Älvsborgs 
kyrka.

ÄLVSBORGS 
FÖRSAMLING

KONFIRMERAS I 

ä
lv

sb

orgs kyrka
Konfirmationsalternativ

Kontaktperson: 
Karin Bergenheim, 031-731 87 08 eller 
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
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