Konfirmation
2020/2021
#Konfa21

Vi har brukat kalla alla intresserade föräldrar och konfirmander till informationsträffar om konfirmationsläsningen i våra församlingar. Pga coronakrisen blir
det inga sådana samlingar i vår. Däremot kommer vi finnas på plats på Kungshögsskolan och Astradskolan under våren för att prata med ungdomarna.
Har ni frågor får ni gärna ringa eller maila oss.

#KONFA21
Du som är född 2006 eller tidigare är välkommen till
konfirmationsläsning och konfirmation i våra kyrkor
och församlingar: Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad,
Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå.
Konfirmationstiden ger möjligheter att fundera och samtala om livet,
tron, Gud, Jesus, kyrkan och mycket annat:

Varför lever jag?
Vad är meningen med livet? Vad gör jag av det?
Var kommer allt ifrån?
Vem är jag?
Rätt och fel?
Kyrkans tro – är den viktig för mig?
Vem är Jesus?
Finns det nåt mer efter det som är här?
Varför finns ondskan?

Att konfirmeras
Konfirmation betyder att bekräfta,
och konfirmationen hör samman med
ditt dop. Gud bekräftar att det han
gjorde i ditt dop fortfarande gäller och
skall gälla för hela livet. Samtidigt får
du möjligheten att bekräfta din vilja att
hålla fast vid honom. Allt detta uttrycks
i konfirmationsgudstjänsten.
Denna inbjudan går till
medlemmar i Svenska kyrkan.
Medlem blev du genom dopet eller
i avvaktan på dop. För dig som är döpt
i Svenska kyrkan är det naturligt att ditt
dop följs upp genom konfirmationsundervisning inom Svenska kyrkan.

”Döp dem… och lär dem…”
säger Jesus i dopbefallningen, och i det
uppdraget arbetar vi i Svenska kyrkan.
Även den som inte fått detta brev och
inte för närvarande är medlem i vår
kyrka, är välkommen att delta i vår
läsning. Den som inte är döpt kan döpas
under lästiden.
Konfirmationer i Svenska kyrkans
ordning skrivs in i Svenska kyrkans
medlemsregister. Detta gäller inte för
dig som är konfirmerad inom annan
kyrklig ordning. Inom frikykorna finns
inte samma koppling mellan dop, kyrko
tillhörighet och konfirmation – i varje
fall inte i den betydelse Svenska kyrkan
lägger i ordet konfirmation.

Varför konfirmeras
För att…
•

bekräfta dopet.

•

lära mer om vad kristen tro är för något.

•

få diskutera viktiga frågor om livet, rätt och fel, Gud, tron och liknande.

•

få hjälp att hitta meningen med livet och vägen till Gud.

•

lära känna andra ungdomar i konfirmandgruppen eller i kyrkans ungdomsgrupper.

•

känna sig hemma i Svenska kyrkans gudstjänster och gudstjänstliv.

•

lära känna församlingen och få känna samhörighet och gemenskap med andra i kyrkan.

•

åka med de nya kompisarna på läger.

Plats för alla
Det finns plats för alla som vill vara med,
men det krävs ett visst antal anmälningar
för att en grupp skall kunna genomföras,
medan andra grupper inte kan ta emot mer
än ett begränsat antal. Det är alltså inte
självklart att man kan få plats i den grupp
man själv helst önskar, och det är viktigt
att ange även ett andra alternativ. Vi tar
in i grupperna efter anmälningsdatum,
och boende inom Ljungby pastorats åtta
församlingar har förtur.
Det finns inga särskilda krav kring konfirmationen. Du måste alltså inte ordna med en
fest eller bjuda hela släkten.
Genom konfirmationen blir du del av
församlingen och vi kommer att fira din
konfirmation tillsammans med dig.
Skicka in din anmälan på vår hemsida
svenskakyrkan.se/ljungby/konfirmation
Senast den 20 Juni 2020

Konfirmation för ungdomar
med särskilda behov
I år erbjuder Ljungby pastorat en konfirmandgrupp för ungdomar med särskilda behov.
Information kommer ges under särskolans
föräldramöte vid terminsstarten. Därefter
kommer man att kunna anmäla sig till
denna grupp.
Har du frågor hör av dig till präst Axel Fors,
mail: axel.fors@svenskakyrkan.se
eller på tel 0372-671 12.

Enskild konfirmation
Vill du bli konfirmerad enskilt? Eller kanske
blev du som förälder till en tonåring aldrig
konfirmerad själv när du var tonåring, men
skulle vilja bli det nu. Kontakta då präst
Axel Fors, mail: axel.fors@svenskakyrkan.se
eller tel 0372-671 12.

Vad gör vi
på konfa?
Allt mellan himmel och jord.

Konfirmationsläsning med musikprofil
Tycker du om att sjunga och spela? Kan du spela ett instrument, sjunga eller både och?!
Musik är en viktig del i kyrkans vardag. Det är ett sätt att uttrycka sin tro och sina känslor.
I år kan vi erbjuda dig en möjlighet att kombinera din konfirmandundervisning med möjligheten till att sjunga och spela.
Du kommer få många tillfällen att spela och sjunga i kyrkan samt att på vårkanten åka på
turné med sången och musiken. Självklart behöver du inte vara proffs. Det räcker att tycka
det är skoj med sång och musik och att du vill testa på musiklivet. Ledare för musikdelen är
Johan Sjöö som har många års erfarenhet av att leda sång och musik i kyrkan.
Ledare för konfirmationsundervisningen är Jörgen Eklund som verkligen tycker om att möta
ungdomar och att dela med sig av den kristna tron.

Svenska kyrkan i Ljungby erbjuder olika konfirmandgrupper och olika tider, allt för att det
ska finnas en grupp som fungerar för dig. Du behöver inte välja gruppen som finns i ”din
församling” utan välj den som passar bäst.

LJUNGBY OCH LJUNGBY MARIA FÖRSAMLINGAR
1. Vardagsgrupp med musikprofil
Start: September 2020. Ledare: Jörgen Eklund och Johan Sjöö
Vi samlas efter skolans slut på torsdagar i Ljungby församlingshem. Efter fika tar vi upp olika ämnen tillsammans. Vi deltar i höstens gemensamma upptaktsläger och har ett större läger på våren.
Konfirmation i maj 2021.

2. Sommargrupp
Start: September 2020. Ledare: Axel Fors, Johan Sjöö och Ester Fjellander.
Vi träffas några söndagar per termin samt de sista veckorna på sommarlovet. En av dessa
sommarveckor åker vi till Walsingham i England. De andra två veckorna träffas vi varje vardag på hemmaplan i Mariakyrkan. I höst deltar vi också i det gemensamma upptaktslägret.
Konfirmation i augusti 2021. Maximalt antal deltagare: 20.

3. Helggrupp
Start: September 2020. Ledare: Zack Lindahl och Mia Svensson
Vi träffas ungefär var tredje söndag under höst- och vårterminen, i anslutning till söndagens
mässa i Mariakyrkan. På hösten deltar vi i det gemensamma upptaktslägret. På våren hålls
ett helgläger. Konfirmation under våren 2021.

ANGELSTAD, ANNERSTAD OCH TORPA FÖRSAMLINGAR
4. Helggrupp
Start: September 2020. Ledare: Mattias Fjellander m fl
Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti–september. Vi träffas för konfirmandlektion
1–2 söndagar i månaden i anslutning till gudstjänsten i någon av kyrkorna. En fredag i månaden
blir det också lektion som inledning till ungdomskväll i sockenstugan i Angelstad. Vi är med på
det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och vi planerar för att åka med
segelbåten Elida under våren 2021. Konfirmation i maj 2021.

LIDHULT, ODENSJÖ OCH VRÅ FÖRSAMLINGAR
5. Fredagsgrupp
Start: September 2020. Ledare: Anna Lindén m fl
Vi kommer igång runt månadsskiftet augusti–september. Vi träffas varannan fredag efter
skolan och under några söndagar, då gudstjänsten är schemalagd. Vi är med på det gemensamma upptaktslägret i början av höstterminen, och vi planerar för att åka med segelbåten
Elida under våren 2021. Konfirmation under pingsthelgen 2021.

Viktiga datum

För mer information, hör av er till:

Anmälan före den 20 juni 2020
Upptaktsläger: 25–26 september 2020

Axel: axel.fors@svenskakyrkan.se
tel 0372-671 12, sms 070-836 71 12

Konfirmation grupp 1: 22–23 maj 2021
Konfirmation grupp 2: 29–30 augusti 2021
Konfirmation grupp 3: 5–6 juni 2021
Konfirmation grupp 4: 29–30 maj 2021
Konfirmation grupp 5: 22–23 maj 2021

Följ oss i sociala medier:
Instagram: @SvenskaKyrkanLjungby
Facebook: @SvenskaKyrkanLjungby
svenskakyrkan.se/ljungby
svenskakyrkan.se/konfirmation

Jörgen: jorgen.eklund@svenskakyrkan.se
tel 0372-671 52, sms 070-282 20 58
Mattias: mattias.fjellander@svenskakyrkan.se
tel 0372-671 17, sms 070-537 70 85
Zack: zack.lindahl@svenskakyrkan.se
tel 0372-671 71, sms 070-557 70 86
Anna: anna.linden@svenskakyrkan.se
tel 0372-671 82, sms 070-557 70 85

