adobe stock
foto: alex giacomini /ikon

uppsalakonfa.se från 1 juni @uppsalakonfa.se på instagram uppsala.konfa@svenskakyrkan.se svenska kyrkan uppsala box 897 751 08 uppsala

svenska kyrkan uppsala följer folkhälsomyndighetens rekommendationer
och anpassar verksamheten för att minska smittspridning.
vi reserverar oss för eventuella ändringar. se aktuellt utbud på uppsalakonfa.se

veckokonfa i eriksberg

helgkonfa i vindhem

Start
Söndag 20/9 2020 kl 11
Träffar Tisdagar udda veckor kl 16.30–18.30
Läger En övernattning hösten 2020
Konfirmation i Eriksbergskyrkan 24/4 2021

lördag Både träffar hemma och kortare läger
Start
Lördag 17/10 2020 kl 10.30–13.30
Träffar Regelbundet en lördag i månaden
Läger 8–10/1 och 29/4–2/5 2021
Konfirmation i Uppsala domkyrka 29/5 2021

veckokonfa i löten
idrottsprofil Prova på olika sporter
Start
Fredag 25/9 2020 kl 16.30–19
Träffar Fredagar udda veckor
Läger 16–18/10 2020 och 22–24/1 2021
Konfirmation i Lötenkyrkan 25/4 2021

veckokonfa i salabacke
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Start
Torsdag 24/9 2020 kl 17–20
Träffar Torsdagar udda veckor
Läger 5–7/1 och 26–29/1 2021
Konfirmation i Vaksala kyrka 9/5 2021
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Start
Söndag 4/10 2020 kl 18 i Sävja kyrka
Träffar Onsdagar med start 7/10 kl 17–19
Läger November 2020 och 19–21 mars 2021
Konfirmation i Sävja kyrka 23/5 2021

veckokonfa i tunaberg
liten grupp Ett bra alternativ för dig med
npf-diagnos. Behovsanpassad konfa
Start Söndag 18/10 2020 kl 13
Träffar Söndagar jämna veckor på olika platser
i Uppsala. Tydligt schema kommer finnas.
Konfirmation i Tunabergskyrkan 9/5 2021

veckokonfa i tunaberg
”här är jag” Ett bra alternativ för dig
som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola.
Behovsanpassad konfa
Start
Torsdag 17/9 2020 kl 15.30
Träffar Varannan torsdag jämna veckor
Konfirmation i Tunabergskyrkan 10/4 2021

helgkonfa i sunnersta
söndag Både träffar hemma och kortare läger
Start
Söndag 18/10 2020 kl 12.30–16
Träffar Regelbundet en söndag i månaden
Läger 15–17/1 och 12–16/5 2021
Konfirmation i Sunnersta kyrka 29–30/5 2021

basketkonfa i gamla uppsala
i samarbete med kfum uppsala basket
Van eller ny med basket – alla är välkomna!
Start
4/10 2020 kl 10–18 i Kaplansgården
Träffar 17/1, 14/3, 23/5 2021 kl 10–18
Basket Dagläger med halvdag basket
och halvdag konfa 21–24/6 och 		
28/6–2/7 2021 kl 9-17
Konfirmation i Gamla Uppsala kyrka 4/7 202 1

gymnasiekonfa i domkyrkan
höstlovet För dig som går på gymnasiet
och ännu inte är konfirmerad
Start
24/10 2020 kl 10
Träffar Dagligen och med varierande tider
24–28/10 2020
Konfirmation i Uppsala domkyrka 8/11 2020

speedkonfa i domkyrkan
höstlovet För dig som går i åk 8 eller 9
Start
24/10 2020 kl 10
Träffar Dagligen och med varierande tider
24–28/10 2020
Konfirmation i Uppsala domkyrka 8/11 2020

sommarkonfa juni – finnåker

sommarkonfa augusti

Träffar Några helgdagar under året samt några
träffar vecka 25 2021
Läger 11–18/6 2021 i Finnåker
Konfirmation i Gottsunda kyrka eller
Vaksala kyrka 27/6 2021

Träffar Några helgdagar under året
Läger 28/7–4/8 2021 på en lägergård
Konfirmation i Helga Trefaldighets kyrka 7/8
och Gamla Uppsala kyrka 8/8 2021

sommarkonfa juni – öland
Start
Söndag 22/11 2020 kl 18 i Sävja kyrka
Träffar Två träffar hösten 2020
Tre träffar våren 2021
Läger 16–23/6 2021 på Öland
Konfirmation i Danmarks kyrka 3/7 2021

internatläger
gruppen fulltecknad – kölista finns

senaste info och anmälan finns
på uppsalakonfa.se
hoppas vi ses konfa året 20/21!

