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vem är jag? vad är gud?
ibland går allt så lätt – det bara flyter på. Vänner
som bryr sig, schyst musik i lurarna, solen som skiner.
Andra dagar sviker någon, kanske den man är kär i. En
kompis råkar illa ut. Man förstår inte varför livet är så
grymt, orättvist? Vem är jag?
konfirmandtiden är en spännande upptäcktsresa där du får tid att upptäcka vem du själv är tillsammans med vuxna och andra i din ålder. Du får nya
kompisar, du får åka på roliga läger, du får pröva på och
lära om kristen tro, prata om Gud och prata med Gud.
du får chans att ställa dina frågor om kärlek,
Gud, bibeln, ondska, livsstil - ja allt. Vad är egentligen
viktigast i livet? Kommer man till himlen när man dör?
Hjälper bön? Vad är Gud?
vi kräver inte att du som anmäler dig tror på
gud. Vi kräver inte heller att du kommer att göra det
efter konfirmationen. Men vi vill ge dig en chans att ta
reda på vad kristen tro handlar om.
under konfirmandtiden vill vi vara din samtalspartner, någon som vandrar med dig under en period
av ditt liv. Tillsammans vill vi göra konfirmationen till en
härlig och unik upplevelse - ett minne för livet!
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/konfirmation
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frågor och svar
kan jag välja fritt bland alternativen?
Kommande sidor visar de olika alternativen för din
konfirmandtid. Du kan välja fritt bland dessa oavsett
var du bor på Gotland.
hur ofta ska jag gå i kyrkan?
Konfagruppen kommer att gå på gudstjänst i kyrkan
tillsammans. Hur ofta, det bestämmer ni i gruppen.
Ibland har man gudstjänster i samband med träffarna/
lektionerna, ibland väljer man själv vart man vill gå
en söndag. Det finns många olika slags gudstjänster!
Själva konfirmationen sker i en avslutande konfirmationsgudstjänst.
om jag inte är döpt?
Många ungdomar är inte döpta när de börjar sin konfirmandtid. Att själv få välja var, när och hur ditt dop
ska gå till blir en del av din konfirmandtid. Dopet kan
ske i gruppen, med familjen eller helt själv på en plats
som betyder mycket för dig.
vad kostar det?
Konfirmationstiden är gratis, men vissa läger har
avgifter. Läs mer under varje alternativ. Det kan också
finnas bidrag att söka, fråga kontaktpersonen.
hur anmäler jag mig?
Till kontaktpersonerna. Information finns vid varje
presentation samt på näst sista sidan.
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sudrets pastorat
Alva, Hemse, Rone, Havdhem
och Hoburg församlingar
Välkommen. Vill du vara med och skapa en
konfirmationsgrupp tillsammans med oss!
Vi leker, diskuterar, samarbetar, målar, sjunger. Lär oss
om kyrkans värld och tillsammans gör vi en upptäcktsfärd i vad kristen tro kan vara.
vi träffas på torsdagar kl. 15.00 – 17.00 i
Hemse församlingshem.
blir du nyfiken? Kom till vår ”prova på dag” i Hemse
församlingshem den 26 september kl. 18.00-20.00.
Träffa oss som är här. Frågesport, lekar, kyrkvandring
och mycket annat.
läger: Första helgen i oktober samt under våren
2020 åker vi på ett kortare läger.
Första veckan i augusti 2020 åker vi på en längre resa
till Skottland.
konfirmation i Rone kyrka, söndagen den 17 maj
kl. 11.00.
kostnad: Torsdagsgruppen är avgiftsfri.
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nyfiken? kontakta våra tidigare konfirmander:
Teodor Sinnemark Tfn. 0793-10 11 48
Emelie Simander Tfn. 0704-15 17 18
ansvarig ledare: Harri Rouhiainen, präst,
Tel: 0498-28 77 04
E-post: harri.h.rouhiainen@svenskakyrkan.se
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burs, garde och fardhems pastorat
Vi räknar med att ha en gemensam konfirmandgrupp
med upptakt i slutet av augusti 2019.
Konfirmationen kommer att äga rum i maj 2020.
Vi kommer vanligtvis att träffas på söndagar.
Under våren 2020 kommer vi eventuellt att göra en
resa.
hör gärna av dig om du har frågor!
Benny Helgesson, kyrkoherde i Garde församling
(socknarna Garde, Etelhem, Lye, Alskog, Ardre)
Tel: 070-200 96 98
E-post: benny.helgesson@svenskakyrkan.se
Anders Jernberg, kyrkoherde i Fardhems pastorat
(socknarna Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum)
Tel: 0498-48 00 66
E-post: anders.jernberg@svenskakyrkan.se
Emil Stenhammar, kyrkoherde i Burs pastorat
(socknarna Stånga, Burs, När, Lau)
Tel: 070-371 42 95
E-post: emil.stenhammar@svenskakyrkan.se
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eskelhems pastorat
Eskelhems pastorat kommer att ha konfirmandinskrivning den 29 september kl. 11.00 i Eskelhem kyrka.
Träffarna kommer vi att ha varannan söndag, kl. 16.0019.00 i samband med en mässa i Eskelhem. Vi kommer
att ha en del övernattningar bl.a. i kyrkan och i prästgården. Konfirmationen blir i mitten av maj 2020 och
Vecka 31 åker vi på ett stort ungdomsläger i England.
vi vill ge dig grunderna i vad kristen tro handlar om och ge dig en inblick i en världsvid gemenskap
med Gud och människor som den kristna tron innebär.
Konfirmationen är kostnadsfri.
vill du veta mer?
Monika May, kyrkoherde, Tel: 070-497 68 69
E-post: monika.may@svenskakyrkan.se
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klinte pastorat

Välkomna till konfirmation i
Klinte pastorat!
Vi träffas ungefär en gång i månaden, oftast söndagar,
utöver en del andra träffar med bland annat stiftets
övriga konfirmander, läger m.m.
Vi träffas första gången för inskrivning den 3 september
kl. 18.30 i Hamnkyrkan, Klintehamn.
Två läger är inplanerade. Dels ett första läger 6-8
september, dels ett skidläger till Stiftsgården Undersvik
och Järvsöbacken under sportlovet (alternativt Trettonhelgen).
Konfirmationen sker i Sanda kyrka den 30 maj.
för kontakt och anmälan:
Janne Manni, präst
Tel: 070-476 48 35
E-post: janne.manni@svenskakyrkan.se
Carina Hansén, pedagog
Tel: 070-205 71 59
E-post: carina.hansen@svenskakyrkan.se
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romaklosters pastorat med
dalhem, roma, vänge och
östergarn
Här har du två alternativ att välja på! Träffar på helger
eller träffar en veckodag.
helg Vi träffas ungefär var tredje helg, oftast söndagar kl. 10.00-16.00. Under hösten kommer vi att ha
ett kortare läger här på ön i samband med höstlovet
och på våren ett femdagars läger på sportlovet då vi
åker skidor i Romme alpin, Dalarna. Vi avslutar med ett
läger i april/maj. Konfirmation kommer att ske i maj.
tisdagar Vi samlas ungefär varannan veckan i Viklau
församlingshem, tisdagar mellan kl. 16.00-20.00. Vi
kommer förmodligen åka med helggruppen på sportlovslägret till Romme alpin. Konfirmationen sker i maj.
torsdagen 12 september har vi en gemensam
upptaktsträff tillsammans med dina föräldrar i Dalhems
församlingshem kl. 18.00.
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frågor och anmälan
Rune Olofsson, präst
E-post: rune.olofsson@svenskakyrkan.se
Tel: 072- 233 42 10
Olle Jonsson, pedagog
E-post: olof.jonsson@svenskakyrkan.se
Tel: 070-236 47 61
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stenkumla församling
Pilgrimskonfirmander
En pilgrimsvandring är en vandring utöver det vanliga.
Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och
lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom
vägkröken och inom oss själva?
som pilgrimskonfirmand träffas vi varannan
söndagseftermiddag och pratar om allt som är viktigt
i livet, om framtiden och Gud, om kärlek och kompisar,
om döden och tro, om hur saker kan gå fel i livet och
vad man kan göra för att ställa det till rätta igen.
vid några tillfällen kommer vi att göra pilgrimsvandringar och för dem som vill finns möjligheten att
efter konfirmationen följa med på en pilgrimsresa till
Frankrike.
tider: Söndagar jämna veckor kl.13.30 - 17.30.
Start 8 september kl. 13.30 - 17.30 i Vibble gård
Läger 21-22 september, 16-17 november,
21-23 februari, Konfirmation 17 maj.
kontaktperson:
Maria Engelhardt
Tel: 072-714 17 24
E-post: maria.engelhardt@svenskakyrkan.se
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norra gotlands pastorat
MOD -Väskinde, Stenkyrka,
Gothem
Vad har du aldrig vågat? Vad skulle du vilja våga?
Och vad är det modigaste du gjort? Tänk om...
man kunde få bli lite modigare i saker man gör
mot sig själv - och för andra?
I konfirmationsgruppen som håller till i Väskinde lovar
vi att vara en trygg plats för utmaningar som kanske
händer mer på insidan än utsidan av kroppen. Vi har
många unga ledare, såna som hänger kvar efter de
konfirmerats, som ser till att alla mår bra. Vi har också
vuxna som gillar att möta ungdomar.
du kommer att få prata om livet, glädjen, sorgen och modet. Vi pratar om främlingsfientlighet, mobbing,
kärlek och relationer. Självklart får du också veta mer
om kristen tro, om Gud och Jesus, bibeln, testa gudstjänster, psalmer och nattvard.
du blir en del av ett lag - när vi ses är vi ett team.
Du tar ansvar för att vara med, helt enkelt. Gruppen
brukar kunna bli ganska stor, men vi försöker dela upp
oss i mindre gäng på träffarna. Det blir också läger och
övernattningar, för det händer alltid något extra med
en när man ger saker lite tid.
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Så vill du vara en del av en större grupp, bli modigare,
testa skidåkning och kreativa utmaningar, fira lucia, jul
påsk - och få en rejäl allmänbildning – häng på MODgruppen!
hur: Vi träffas två-tre gånger i månaden i Väskinde
församlingshus, oftast söndagar + övernattningar och
läger.
prova-på-konfa 28 augusti kl. 18.30-21.00 i Väskinde
kyrka, vuxna välkomna 20.30.
övernattningar: Hajk 6-7 september, Regnbågsövernattning 15-17 november, vinterresa till Järvsö 2226 februari. Konfirmationsgudstjänster i maj 2020.
kostnad: Undervisningen kostar ingenting, vill man
åka skidor i Järvsö så betalar man skidhyran och liftkortet på ca 1500 kr. Bidrag kan sökas genom församlingen – ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl.
ledare: Juana Baumann, Martina Åkeson Wollbo,
Renée Strage Nylander & Görel Robsarve Malmros
frågor & anmälan: (om du inte kan komma på
prova-på-kvällen) till Görel tel/sms 072-709 27 40
E-post: gorel.robsarve@svenskakyrkan.se
Snap: konfangp
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Fårösund, Slite och Lärbro
Läger, läger, läger!
Vi vet att det de flesta konfirmander minns bäst och
tycker är roligast med konfirmationen är just att vara på
läger. Därför erbjuder vi i år en renodlad lägergrupp, där
vi lär känna varandra, kommer närmare varandra och gör
roliga saker. Tillsammans skapar vi minnen för livet!
upptakt: Kom och prova på onsdag 28 augusti
kl.18.00-20.00 i Slite församlingshem.
läger
4-6 oktober Läger i Dalhem
15-16 november Övernattning i kyrka
21-26 februari Läger på fastlandet
21-24 maj Skutan Shalom
konfirmation
I Lärbro kyrka söndagen 31 maj kl. 11.00.
kostnad
Gruppen är avgiftsfri.
kontakt, anmälan & frågor
Johan Sunnerstam tel: 072-714 27 03
E-post: johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se
Ann-Charlotte Hansson Tel:072-712 2743
E-post: ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se
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visby domkyrkoförsamling
Film, drama, läger, strandhäng på Öland, etiska dilemman, lekar, midnattsmässa, knapplift i Järvsö, ridning
efter stranden, gör ditt egna altarskåp, ”dygna” i Domen
är bara några exempel på vad ett år som konfirmand i
Visby kan innebära.
vi tror på gud och på dig! vad tror du på?
Ta chansen att som konfirmand upptäcka nya sidor hos
dig själv, tänja dina gränser och få tid att fundera kring
tro och livsfrågor.
vi erbjuder fyra alternativ – vardag, intensiv,
sommar och rid-konfa.
Gemensamt för alla är prova-på-dag lördagen den 14
september i Domkyrkan, kick-off den 29 september
samt ett dygn i Domkyrkan under påsken. Vi har dessutom några andra gemensamma träffar under året.
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konfirmand vardag (kova)…
…är alternativet för dig som vill träffas ofta – varje
onsdagseftermiddag. Genom dramaövningar, musik
och annat skapande försöker vi bättre förstå oss själva,
varandra och livet. Under året åker vi på två helgläger.
plats: Visby Domkyrka.
tid: Varje onsdag ca kl. 16.00-17.30 beroende på när
skoldagen slutar. Två helgläger (ett under hösten, ett
under våren) samt övernattning påsknatten i Domkyrkan.
avgift: Ingen
konfirmation: Kl. 14.00 den 16 maj 2020 i Visby
Domkyrka
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konfirmand intensiv (koin)…
…när livet går i rallyfart. Svårt att hinna skola, fritidsintressen och vänner? Tycker du om att åka på läger?
Då är det här ett alternativ för dig. Vi träffas på loven
där vi får tid att brottas med livets frågor. På sportlovet åker vi till Järvsö och åker skidor. Eftersom detta
är ett intensiv-alternativ är det viktigt att du kan delta
vid alla tillfällena.
plats: Olika platser i domkyrkoförsamlingen, samt läger.
tider: Höstläger 25-28 oktober, Jullovsläger 3-6
januari, Sportlovsläger Järvsö vecka 9, Påsklovsläger
6-9 april. Dessutom övernattning påsknatten i Visby
Domkyrka.
avgift: 700 kr (+ ev skidhyra, allt annat ingår)
Konfirmation: Kl. 14.00 den 9 maj 2020 i Visby
Domkyrka.
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konfirmand sommar (koso)...
…med 10 meter till poolen, 100 meter till sjön och 500
meter till havet är det här alternativet för dig som gillar
sommar, sol och bad! Vi bor på Hornsjönspensionat på
norra Öland, gör cykelturer, badar och reflekterar kring
livets frågor. Följ med på en underbar resa som blir ett
minne för livet!
plats: Visby Domkyrka, Öland.
tid: Upptaktshelg 13 - 15 december, Hemmaläger
14-18 juni samt 22 – 26 juni, Ölandsläger 28 juni - 3 juli.
Dessutom övernattning påsknatten i Domkyrkan och
ett par träffar under höst- och vårterminen.
avgift: 700 kr
konfirmation: Kl. 14.00 den 5 juli 2020 i Visby
Domkyrka
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konfirmation ridning (kori)…
tid: Några enstaka träffar under ht:19 och vt:20 samt
ett ridläger på Sindarve gård i Garde v 33. Du MÅSTE
ha erfarenhet av ridning.
OBS! Vid färre än åtta anmälningar ställs denna grupp in.
avgift: 2.500 kr.
konfirmation: Kl. 14.00 söndagen den 16 augusti i
Visby Domkyrka.
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viktig information
gudstjänster: Varje onsdag kl. 18.00 firar vi Aftonmässa med schyst musik, stämning och gemenskap. En
gång i månaden deltar alla konfirmander, oavsett grupp.
Under året kommer vi dessutom vid ett par tillfällen att
delta i församlingens övriga gudstjänster.
max antal: Det gäller att anmäla sig i tid - max 25
personer/grupp.
anmälan: Senast 29 september 2019 till expeditionen,
tel. 20 68 00.
info: Pia Toftenius, tel. 20 68 07, mobil 070-608 11 19
E-post: pia.toftenius@svenskakyrkan.se
kick-off: Söndag 29 september kl 10.00-15.00:
Konfirmandåret startar med en heldag för alla konfirmander.
prova-på-dag: lördagen den 14 september
kl. 15.00-17.00: För dig som är nyfiken, tveksam, vill få
med en kompis… Kom till Domkyrkan och träffa förra
årets konfirmander, gå upp i kyrktornet, ställ en präst
mot väggen med dina frågor, massor av gott fika och
mycket mer…
vi finns självklart på facebook – konfirmand i visby
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ALTERNATIV FÖR HELA GOTLAND

speedkonfirmation

Speedkonfa - för gamers, sportnördar, lägerskeptiska
och alla andra som vill testa tron under några intensiva
dagar i juni 2020!
vi ses söndag-torsdag veckan innan midsommar i visby,

och firar konfirmationsgudstjänst 21 juni 2020 i Visby
Domkyrka. Dagarna är ganska långa, men tiderna är
anpassade så att du ska kunna åka med de större busslinjerna in till Visby på morgonen och hem på kvällen. Vi
börjar varje dag med frukost tillsammans, och även alla
andra måltider under dagen ingår, fram till kvällsfikat.
det blir förstås en hel del fakta om kristen tro,

bibeln och kyrkan – men det är inte som i skolan. Vi
blandar lektioner med övningar, kreativitet och lek. Tempot är högt, men det kommer också att bli utrymme för
vila och att hinna känna efter vad som händer.
du kommer att möta unga ledare (de som konfir-

merats för bara något år sedan), präster och pedagoger
från hela ön. Tillsammans kommer de att visa dig vad
kyrkan och tro är för dem. Men det viktigaste är att du
ska få fundera på vem du vill vara, och vilka verktyg du
vill ha med dig ut i livet. Det blir samtal och funderingar
kring liv, död, kärlek, sorg och vänskap.
det här alternativet är även öppet för ungdomar

från andra platser än Gotland, så det är helt okej att bjuda
in en vän!
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gymnasiekonfirmation/
vuxenkonfirmation
För dig som går på gymnasiet eller känner att du är lite
för gammal för att vara med i de andra grupper som
erbjuds. Om intresse finns skapar vi en grupp och hittar
tider för gemensam undervisning och kanske en resa.
Konfirmation i en gudstjänst i en kyrka som ni väljer
tillsammans.
vill du veta mer, kontakta visby stift
Stellan Bergström, konfirmandkonsulent
Tel: 0498-40 49 29
E-post: stellan.bergstrom@svenskakyrkan.se
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privatkonfirmation
För dig som känner att en vanlig grupp ger för många
intryck, eller är för krångligt, så erbjuder vi även konfirmation i mindre sammanhang. Kanske är det bara du
och prästen som träffas ibland, eller så är ni bara några
stycken. Undervisningen blir anpassad till dig helt enkelt.
Du konfirmeras i en gudstjänst i en kyrka som ni väljer
tillsammans.
vill du veta mer, kontakta visby stift
Stellan Bergström, konfirmandkonsulent
Tel: 0498-40 49 29
E-post: stellan.bergstrom@svenskakyrkan.se

36

37

38

anmälan

konfirmand gotland 2019/2020
Till Konfirmand Gotland 2019/2020 kan du anmäla dig
på följande sätt:

1. Mejla din anmälan. E-postadresser finner du
under ”E-post” på respektive församling här i foldern.
2. Eller ring till församlingen och anmäl dig. Telefonnummer finner du under ”kontakt” på respektive församling.

Sista anmälningsdatum varierar i församlingarna
- läs mer under de olika konfirmandalternativen.

VIKTIGA DATUM FÖR ALLA GRUPPER

Gemensamt för alla grupper är de två stiftskonfirmanddagar som erbjuds i visby. Ni deltar tillsammans
med er egen grupp och har möjlighet att träffa andra
konfirmander från hela ön. Mer information om innehåll
får ni i er grupp.
Lördag den 16 november 2019
Lördag den 8 februari 2020
Grafisk form & text: Lars Bäckman samt respektive pastorat.
Fotografer: Görel Robsarve Malmros, Olle Jonsson, Pia Toftenius,
Tomas Holdar m.fl.
Tryck: IVisby 2019
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Ett minne för livet!
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