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Fakta om konfirmation
Konfirmation = confirmare betyder bekräftelse. Det som bekräftas är det dop som
man en gång varit med om eller som man är på väg till.
I församlingarna i vårt pastorat försöker vi ge en bredd på grupperna. Man behöver
alltså inte gå i en konfirmandgrupp i sin hemförsamling, utan kan välja fritt - så länge
det finns plats i den grupp du söker dig till.
Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger ger ofta möjlighet att lära
känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Läger ingår i all konfirmation,
oavsett vilken form man väljer och när man konfirmeras. Många konfirmander upplever
lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör
sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs.
Att vara församling innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får man lära
känna och vara med om olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar en
själv. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får man tillfälle att
visa sin familj vad man tillsammans med sina kompisar upptäckt.
Man får konfirmeras från det året man fyller 15 år. De flesta påbörjar konfirmationen
när de går i årskurs åtta.
För att bli konfirmand i Svenska kyrkan behöver man vara döpt och medlem i Svenska
kyrkan eller i en annan evangelisk-luthersk kyrka. Är man inte döpt när man påbörjar sin
konfirmandtid blir man det under konfirmandtiden. Vårdnadshavare blir självklart tillfrågad om detta före dopet sker.
Ditt barn kan välja att tillbringa sin konfirmationstid i vilken församling han eller hon
önskar. Om ni väljer ett alternativ som är avgiftsbelagt tillkommer den kostnaden men
om ni väljer ett alternativ som är kostnadsfritt, kostar det er inget.

Konfirmeras som vuxen - det är aldrig försent!
De erfarenheter, upplevelser och tankar du hittills samlat är en tillgång när du fördjupar dig i livsfrågor och kristen tro tillsammans med andra. Det finns alltid möjlighet till
enskilt samtal om vad kristen tro innebär.
För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Kanske är du döpt som barn, men är du
inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen. Kontakta oss för att få veta mer.
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Konfa i Härlanda församling
- det handlar om hur det hänger ihop
Konfa handlar om dig själv, Gud och livet. Och om hur allt detta hänger ihop.
Detta försöker vi ta reda på genom att tillsammans fundera, prata och uppleva.
Tisdagar, varannan vecka kl 17.00-19.30
Upptakt för konfirmander och föräldrar: 20 oktober kl 11.00
Första vanliga träffen 22 oktober
Heldagar i Härlanda kyrka: 16-17 november
Vårläger: 21-23 februari och 20-24 maj
Konfirmation: 30 maj kl 11.00
Anmälan senast: 29 september
För info: VT Carlheim, 031-731 80 27
Vt.carlheim@svenskakyrkan.se

Konfa i Björkekärrs församling
- en upplevelse för livet
Under konfirmandtiden i Björkekärrs församling har du världens chans att dela tro och
liv tillsammans med dina konfirmandkompisar, unga faddrar och vuxna ledare.
Vi blandar spännande undervisning och smågruppsamtal med roliga lekar och mysiga
andakter - det blir en skön blandning av garv och allvar.
Men framför allt kommer vi att pröva på livet tillsammans med Gud!
Varannan torsdag kl 16.30-18.30
Start: torsdagen den 19 september med konfirmand + föräldramöte
Läger: 4-6 oktober samt 20-22 mars och 20-24 maj
Konfirmation: 14 juni
Anmäl dig senast den 9 september.
För info: Marianne ”Maje” Vedin, 031-731 80 04
marianne.vedin@svenskakyrkan.se
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Äventyrskonfa i Sankt Pauli församling
Livet är ett äventyr med spännande frågor och mycket att upptäcka. Så är det också
med Äventyrskonfa. Vi träffas på tisdagar till gemenskap, aktiviteter och utmaningar.
Vi samtalar och diskuterar om livets mening, om Gud och jag, om Kyrkan och om historiens mest spännande person – Jesus från Nasaret. Att tillsammans med andra lära sig
mer om Bibeln och om vad det innebär att vara människa tillsammans med Gud, är i sig
ett äventyr.
Några gånger under konfan drar vi iväg på lite mer äventyrliga aktiviteter,
t.ex klättring och höghöjdsbana, där vi tillsammans får utmana våra
gränser och vår samarbetsförmåga. På våren åker vi iväg på en resa
tillsammans innan det blir konfirmation i början av maj.
Start: Tisdag 17 september
Veckodag: Tisdagar kl 16 är det drop-in med macka och dryck.
Konfapasset är mellan 16.30-18.30.
En lägerhelg på hösten 18-20 oktober
och en på våren lite beroende på vart vår resa går.
Konfirmation: 31 maj
Gruppen tar emot max 24 deltagare.
Anmäl dig gärna så fort som möjligt för att vara
säker på att få en plats, dock senast 10 september.

Osäker? Kom till en infoträff!
Sankt Pauli kyrka tisdagen den 10 september kl 17.00
Vi ses utanför Sankt Pauli kyrka där du får info och
kan ställa frågor om Äventyrskonfa. Grillen är också igång!
För info, kontakta Marcus Waldemarson
marcus.waldemarson@svenskakyrkan.se
031-731 58 50
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Jag – Gud – Människor – Världen
Konfirmand i Örgryte församling
Välkommen att tillsammans med andra upptäcka dig själv, andra medmänniskor och
historiens mest spännande person – Jesus från Nasaret. Vad kan vi lära oss av Jesus
och andra personer som levt och verkat på denna jord? Vi funderar och samtalar kring
meningen med livet och vårt gemensamma ansvar för oss själva, våra medmänniskor
och skapelsen.
Datum: 6 oktober kl. 11.00 Gudstjänst i Örgryte nya kyrka och Information efteråt för
alla konfirmander och föräldrar i Grupp 1 och 2
Grupp 1 Varannan onsdag
Start: Onsdag 9 oktober
Fika: Kl.16.45-17.20
Undervisning: Kl. 17.30-19.00

Grupp 2 Varannan torsdag
Start: Torsdag 10 oktober
Fika: Kl.16.45-17.20
Undervisning: Kl. 17.30-19.00

Gemensamt för Grupp 1 & 2
Söndagsträffar: 24 november, 15 december, 1 mars och 19 april
Temagudstjänst: 22 mars
Lägerhelg: 20-24 maj
Konfirmation: 31 maj
Grupp 3 - Sommarläsning
Upptakt och start: 17 november kl 11.00 gudstjänst och info efteråt.
Läger: 14-18 juni. Läs mer på www.krik.se/lager/explore
Sommarläsning: Vecka 26 och 27 vardagar kl. 10.00-15.00
Konfirmation: 5 juli
Anmälan till någon av våra tre grupper senast 26 augusti 2019.
15 platser i grupp 1 och 2 och 10 platser i grupp 3
Kontaktuppgift: Maria Carlstedt, diakon, telefon: 031-731 83 10
maria.carlstedt@svenskakyrkan.se

Svaret är JA!
Anmälan till Örgryte pastorats

Konfirmand 2019/2020

görs på
www.svenskakyrkan.se/orgrytepastorat
Här hittar du också information om konfirmandverksamheten
i våra församlingar

