KONFIRMAND
2018–2019 FÄSSBERG • KÅLLERED • STENSJÖN

VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR
MED MINNEN FÖR LIVET!
Varje år säger mängder med 15-åringar att konfirmationen är det bästa
de gjort. Vi hoppas att du ska känna samma sak!
Konfirmandtiden är ett erbjudande om att fundera kring livets stora
frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att
utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och
allvar, på läger och hemma.
Nu bjuder vi in dig som är född 2004 till möjligheten att konfirmeras!
Fässbergs, Kållereds och Stensjöns församlingar skickar ut denna
broschyr – du är välkommen att anmäla dig till det alternativ
som passar dig bäst utifrån tid, plats och innehåll,
oavsett vilken församling du tillhör.
Vi har ett brett utbud av olika grupper
och hoppas att du ska hitta något som
passar dig!
I en del av grupperna är det begränsat
antal platser, så anmäl dig i god tid.
Välkommen med din anmälan!
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DETTA ERBJUDER VI
GRUPP & FÖRSAMLING				
						
BERLINKONFIRMAND, KÅLLERED

SIDOR
SID. 8

- reser till Berlin en vecka under våren.
E-KONFA, MÖLNDAL

SID. 9

- lägerfritt alternativ med stort egenansvar och få träffar.
ITALIENGRUPPEN, FÄSSBERG

SID. 10

- en del av gruppens konfirmandundervisning sker i Italien.
LÄGERKONFIRMATION, STENSJÖN

SID. 11

- gruppen för dig som vill konfirmeras genom att vara på läger.
SKIDGRUPPEN, FÄSSBERG

SID. 12

- kombinerar konfirmation med en veckas skidåkning i Idre.
SOMMARGRUPPEN, FÄSSBERG

SID. 13

- seglar en vecka på skuta och utforskar västkusten.
SÄRSKOLEKONFIRMATION, ANNEDAL

SID. 14

- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
UTMANINGSKONFIRMAND, KÅLLERED

SID. 15

- konfirmandgrupp med utmaningar och spännande aktiviteter.
ÄVENTYRSKONFIRMAND, STENSJÖN
- kombinerar konfirmation och roliga äventyr.

SID. 16
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”Undervisningen var väldigt bra! Den var spännande, jag blev nyfiken, ville veta mer.”

VANLIGA FRÅGOR
?
?
?
?
?
?

Måste jag tro på Gud?
det räcker att du är nyfiken på vad eller vem Gud är och att du
vill veta mer. Tillsammans pratar vi och gör saker för att fundera
kring vad tro är.

Måste jag gå i kyrkan varje söndag?
du ska gå på 15 gudstjänster under din konfirmationstid. En del

”Det bästa är att
få upptäcka mer
av världen, Gud
och sig själv. Att
få sådana häftiga
minnen.”

SAGT OM TIDEN
SOM KONFIRMAND
”KONFIRMATIONEN VAR MÄKTIG! MAN KÄNDE SIG STOLT INFÖR
ALLA SLÄKTINGAR OCH VÄNNER. OCH DET KÄNDES VERKLIGEN
ATT VI SOM KONFAGÄNG HADE LÄRT KÄNNA VARANDRA.”

är på söndagar och andra är någon vardagskväll.

”Gemenskapen var varm, som en
stor kram. Man fick vara sig själv.”

Finns det en grupp för mig med särskilda behov?
Vi vill att din konfirmationstid ska bli bra. Om du har några
särskilda behov, kontakta oss gärna.

Måste jag vara döpt?
i nästan varje grupp finns ungdomar som inte är döpta.
Konfirmationstiden är till för att prata, fundera och uppleva det
som har med livet och den kristna tron att göra. Om du inte är
döpt så erbjuds du att bli det under årets gång.

Vad är det bästa med att vara konfirmand?
de flesta svarar gemenskapen och allt det roliga vi hittar på.
Många uppskattar möjligheten att göra och prata om sådant man
aldrig skulle gjort annars. Andra svarar att andakterna eller lägren är
det som gjort starkast intryck. Konfirmationstiden brukar innebära
minnen för livet!

Kostar det något?
de flesta grupper är gratis. Några grupper har en avgift. Skulle den

”JAG HAR LÄRT MIG ATT
DET ÄR VIKTIGT ATT VÅGA
VARA SIG SJÄLV OCH ATT
VÅGA BERÄTTA OM DET
SOM ÄR JOBBIGT.”

”JAG HAR UPPTÄCKT
ATT JAG ÄR ÄLSKAD
VAD SOM ÄN HÄNDER.”

avgiften vara ett problem, kontakta oss så löser vi det tillsammans.
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9 GRUPPER ATT VÄLJA MELLAN
NEDAN FÖLJER EN INTRODUKTION AV DE KONFIRMATIONSGRUPPER SOM VI ERBJUDER. ALLT MELLAN BLOGG OCH BERLIN!

BERLINKONFIRMAND
KÅLLEREDS FÖRSAMLING

Hjälp, hur kunde något sådant hända? Vi reser till Berlin
och besöker Sachsenhausen, ett av koncentrationslägren.
Vi pratar och diskuterar utifrån en av de mörkaste händelserna i mänsklighetens historia. Vi omfamnar också
världsstaden Berlin. Till varje träff tar du med din penna,
telefon, hjärna och kreativa ådra. Biz dann, som tysken
säger.
TRÄFFAS: Torsdagar var tredje vecka. 16:00-20:30.
Någon enstaka lördag och söndag.
VAR: Apelgårdens kyrka (Knäckepilsvägen 32, Kållered).
LÄGERDATUM: 7-9 sept, 30 april-4 maj (Berlin).
KOSTNAD: 1500kr.
KONFIRMATION: Söndag 26 maj, Apelgårdens kyrka.
VID FRÅGOR: Kontakta Mattias Henningsson,
mattias.henningsson@svenskakyrkan.se, 0738-520 375.
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E-KONFA

MÖLNDALS PASTORAT
Ny unik konfirmandkurs! Huvuddelen av konfaundervisningen sker via din dator/telefon. Med hjälp
av videolänkar och chattforum diskuterar vi och
lär oss om kristen tro. Ingen större datorskicklighet
behövs, däremot tillgång till internet. Lägerfri grupp
med stort egenansvar och få träffar.
OBSERVERA: Den här gruppen är ett nytt projekt.
Upplägget är under arbete och vi testar nu intresset.
TRÄFFAS: Endast enstaka träffar under året.
VAR: Vid din dator samt i någon av Mölndals kyrkor.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Vi återkommer med datum
och kyrka.
VID FRÅGOR: Kontakta Johannes Imberg,
johannes.imberg@svenskakyrkan.se, 0738-520 463.
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ITALIENGRUPPEN

LÄGERKONFIRMATION

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

STENSJÖNS FÖRSAMLING

Följ med på en oförglömlig resa! Upplev Italien
på våren, fördjupa dig i kristen tro och historia,
gör din konfirmationstid till ett minne för livet.
Gruppen kan komma att delas i två om många
anmäler sig.

Älskar du att hänga med andra? Gillar du att prata
till sent på kvällen? Gillar du att vara bortrest och
ha det riktigt mysigt på läger? Då är detta gruppen
för dig. Under fyra läger är vi på Helsjön och njuter
av go gemenskap, roliga kvällar och spännande
undervisning.

TRÄFFAS: Varannan onsdag kl. 16:30-19:00.
Uppstart 5 eller 12 september.
VAR: Fässbergs församlingshem (Terrakottagatan 3b).
LÄGERDATUM: Påsklovet.
KOSTNAD: 3600 kronor.
KONFIRMATION: Lördag 8 eller 15 juni (alternativt
24 augusti), Fässbergs kyrka.*
VID FRÅGOR: Kontakta Hanna Bothén,
hanna.bothen@svenskakyrkan.se, 0738-520 465.
* Preliminära konfirmationsdatum på grund av
att Fässbergs kyrka renoveras.
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TRÄFFAS: Endast enstaka träffar utöver lägren.
Uppstart torsdag 23 augusti.
VAR: Vi reser till kursgården Helsjön, vackert
beläget vid sjö och skog.
LÄGERDATUM: 30 nov-2 dec, 3-7 jan, 22-24 feb
och 5-7 april.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Lördag 27 april, Stensjökyrkan.
VID FRÅGOR: Kontakta Johannes Imberg,
johannes.imberg@svenskakyrkan.se, 0738-520 463.
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SOMMARGRUPPEN

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

SKIDGRUPPEN

Solvarma klippor, salta vindar, härlig segling…
Sommargruppen kombinerar den ordinarie
konfaläsningen med en veckas skutsegling på
Västkusten. Inget krav på tidigare seglarerfarenhet.

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

Om du älskar att glida nedför skidbackarna eller är
sugen på att pröva på, så kan du förgylla konfirmationstiden med härliga januaridagar i Idre.
TRÄFFAS: En helg i månaden (dagtid).
Uppstart 15-16 september.
VAR: Fässbergs församlingshem
(Terrakottagatan 3b).
LÄGERDATUM: 2-6 januari.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Lördag 1 juni (alternativt 17
augusti), Fässbergs kyrka.*
VID FRÅGOR: Kontakta Johanna Risenfors Lindmark,
johanna.risenforslindmark@svenskakyrkan.se,
0738-520 412.
* Preliminärt konfirmationsdatum på grund av
att Fässbergs kyrka renoveras.
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TRÄFFAS: Vecka 25-27 sommaren 2019, samt
enstaka träffar under året. Uppstart meddelas senare.
VAR: I Fässbergs församlingshem
(Terrakottagatan 3b).
LÄGERDATUM: Den 16-20 juni 2019.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Söndag 7 juli, Fässbergs kyrka.*
VID FRÅGOR: Kontakta Hanna Bothén,
hanna.bothen@svenskakyrkan.se, 0738-520 465.
* Preliminärt konfirmationsdatum på grund av
att Fässbergs kyrka renoveras.
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UTMANINGSKONFIRMAND
KÅLLEREDS FÖRSAMLING

Är du nyfiken på att utmana dig själv? Gillar du
spännande upplevelser? Året kommer innehålla
övernattning utan elektricitet, höga höjder, hög
hastighet, rida på djur och iskalla bad. Tillsammans
bestämmer vi i gruppen mer exakt vilka utmanande
äventyr det blir. Ingen förkunskap krävs.
TRÄFFAS: En torsdag i månaden, samt någon enstaka
lördag eller söndag. Dessutom flera läger. Uppstart 6
september.
VAR: Apelgårdens kyrka (Knäckepilsvägen 32,
Kållered).
LÄGERDATUM: 7-9 sept, 28-30 sept, 16-18 nov, 1517 mar och 10-12 maj.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Lördag 25 maj, Apelgårdens kyrka.
VID FRÅGOR: Kontakta Mattias Henningsson,
mattias.henningsson@svenskakyrkan.se,
0738-520 375.

SÄRSKOLEKONFIRMATION
ANNEDALS FÖRSAMLING

Annedals församling är en församling med mer än 40
års erfarenhet av konfirmandverksamhet för ungdomar
med intellektuella funktionsnedsättningar. De erbjuder
denna grupp till ungdomar som bor i och runt omkring Göteborg.
FÖR VEM: För dig med intellektuella funktionsnedsättningar.
VAR: Guldhedskyrkan (Guldhedens Kyrkbacke,
Göteborg).
MER INFORMATION:
www.svenskakyrkan.se/annedal/konfirmation
VID FRÅGOR: Kontakta Nils Olandersson,
nils.olandersson@svenskakyrkan.se, 031-731 86 29.
Johannes Imberg, johannes.imberg@svenskakyrkan.se,
0738-520 463.
FOTO: KRISTIN LIDELL
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KONTAKTA OSS OM DU
UNDRAR NÅGOT

ÄVENTYRSKONFIRMAND
STENSJÖNS FÖRSAMLING

Ett alternativ för dig som vill kombinera konfirmation med utomhusliv och äventyr. Året kommer att
innebära allt ifrån kanotpaddling, höghöjdsbana,
övernattning i vindskydd och ridning! Detta är en
given succé! Begränsat antal platser.
Ingen förkunskap krävs – du kommer att lära dig
det du behöver.
TRÄFFAS: I huvudsak på läger. Endast enstaka träffar
på varierade dagar utöver detta. Uppstart torsdag 23
augusti.
VAR: Fågelbergskyrkan (Östra falkgatan 9).
LÄGERDATUM: 7-9 sept, 19-20 okt, 9-11 nov, 8-10
mars, 29 maj–2 juni.
KOSTNAD: Gratis.
KONFIRMATION: Lördag 8 juni, Stensjökyrkan.
VID FRÅGOR: Kontakta Johannes Imberg,
johannes.imberg@svenskakyrkan.se, 0738-520 463.
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ANMÄL DIG SENAST DEN 4 JUNI

HÄR TRÄFFAS VI

svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation
UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN
Namn: ....................................................................................................................................
Personnummer: ..................................................................................................................
Konfirmandens mobilnummer: .......................................................................................
Konfirmandens mailadress: ..............................................................................................
Adress (Gata, postnr, ort): ...............................................................................................
Vilken skola går du på: ......................................................................................................
Är du döpt? Ja

Anmä

svens

l dig p

å

kak yr
kan.se
/moln
d

eller g

a

enom l/konfirmation
denna att posta
sida.

Nej

Allergier/specialkost/mediciner/övrigt: ........................................................................

FÄSSBERGS KYRKA
& FÖRSAMLINGSHEM

APELGÅRDENS KYRKA

..................................................................................................................................................

Knäckepilsvägen 32
428 37 Kållered

Terrakottagatan 3 B
431 42 Mölndal

P g a begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:
Mitt förstahandsval: ..........................................................................................................
Mitt andrahandsval: ...........................................................................................................

Östra Falkgatan 9
431 33 Mölndal

Gunnebogatan 18
431 66 Mölndal

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MOLNDAL/KONFIRMATION
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...................................................................................................................................................
Är det okej att er konfirmand medverkar på bild i församlingens
informationskanaler? (hemsida, blogg, facebook, folder): Ja

Nej

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE
Namn: .....................................................................................................................................
Mobil: .....................................................................................................................................
Mailadress: ...........................................................................................................................
Underskrift av minst en vårdnadshavare: ....................................................................
Namnförtydligande: ...........................................................................................................



FÅGELBERGSKYRKAN

STENSJÖKYRKAN

PRODUKTION: GRETA VASSEGÅRD GRAFISK FORM. TRYCK: SANDSTENS TRYCKERI 2018

Om många anmäler sig till gruppen du valt kan det hända att vi delar gruppen.
Ange här om du i sådant fall önskar hamna med någon särskild (frivillig uppgift):

Vi bekräftar alla anmälningar
med ett bekräftelsemail inom
några dagar. Mer info kommer
mot slutet av juni. I början av
hösten har de olika grupperna
välkomstträffar i sina respektive
församlingar.

I och med denna underskrift godkänner jag denna anmälan till konfirmationsläsning,
samt det eventuella ekonomiska åtagande som kan vara förknippat med konfirmandgruppen.

TEJPA HÄR

PLATS
FÖR
PORTO

Mölndals pastorat
Terrakottagatan 3b
43142 Mölndal
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