Konfirmation
Läsåret 2020-2021

Här finner du information om konfirmationsläsning i fyra olika grupper. Längst bak finns
information om anmälan.

Svalövsbygdens pastorat
KonfActive

är alternativet för dig som tycker om
rörelse och spännande utmaningar som
t.ex. klättring och kanske ett havsbad.
Tillsammans lär vi känna tro, hopp och
kärlek genom naturupplevelser och
slappstunder i mysiga medeltida kyrkorum. När vi rör oss, samtalar och delar tankar hoppas vi förstå oss själva,
varandra och Gud lite bättre.
Vi träffas första gången söndag 29 november 2020.
En resa till Stockholm är planerad: 14–16
maj 2021, en spännande resa med flera aktiva inslag.
Kostnad: Ingen
Var: Vår knutpunkt är Svalöv, men vi kommer att ha träffar på olika ställen i pastoratet och göra en del utflykter i vår närhet.
Vi träffas under våren för att prova på olika
aktiviteter som vi åker gemensamt till. Mer
info kommer när det närmar sig.

tisdagsgrupp – kom
och följ med

Genom utflykter och studiebesök i vår
närhet lär vi känna varandra och vår
tillvaro. Under våra träffar undersöker
vi vår omvärld och hur kyrkan och tron
hör hemma i världen.
Vi träffas första gången söndag 4 oktober
2020 och har regelbundna träffar på vardagar och helger under hösten och våren.
Kostnad: Ingen
Var: Beroende på vad vi ska göra utgår vi
från Billeberga, Teckomatorps eller Felestads
församlingshem. Till våra utflyktsmål åker vi
gemensamt.
Läger: 9-11 april 2021
Konfirmation: lördagen den 8 maj 2021
Vid frågor, kontakta
Erik Edqvist, 0706 04 87 97
erik.edqvist@svenskakyrkan.se

Konfirmation: lördagen den 3 juli 2021
Vid frågor, kontakta
Carl Eliasson, 0722 14 87 45
carl.eliasson@svenskakyrkan.se
Karin Domrös, 0705 62 68 09
karin.domros@svenskakyrkan.se

För att en konfirmandgrupp skall starta
krävs det minst 6 anmälda. Eftersom vi vill
att alla ska bli sedda och ha en chans att få
komma till tals, är det viktigt att grupperna inte är för stora. I Svalövsbygden har vi
ett maxantal på 15 konfirmander per grupp.
Därfär är det viktigt att du anger ett förstaoch andrahandsalternativ i din anmälan.

Kågeröd-Röstånga församling
Konfa ”Ski”

Berlin

Konfirmationsläsning med träffar på
söndagar ca en gång i månaden och
sedan en resa till en känd skidort i januari 2021.

Konfirmationsläsning med träffar på
söndagar ca en gång i månaden och
sedan en resa till Berlin i påskveckan
2021.

Kostnad: 2 500 kr
Konfirmation: 24 april kl.11 i Ask kyrka

Kostnad: 1 000 kr
Konfirmation: 8 maj kl. 11 i Ask kyrka

Gemensam upptakt för bägge grupperna sker den 13 september kl. 10 i Kågeröds kyrka.
Vid frågor, kontakta:
Pär Stynsberg, 070-534 23 48
par.stynsberg@svenskakyrkan.se

Vi återkommer med mer information på vår hemsida.

anmälan
Oavsett om du väljer att konfirmeras i Svalövsbygdens pastorat eller
Kågeröd-Röstånga församling ska du skicka din anmälan via e-post till

svalovsbygden.konfirmation@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag
Konfa ”Ski” – 1 september
Berlin – 1 september
Kom & följ med – 1 september
KonfActive – 1 november
I anmälan vill vi ha
• Konfirmandens namn, personnummer, adress & mobilnummer.
• Första- och andrahandsval av grupp (pga begränsat med platser i några av alternativen).
• Förälders/vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress.

Svalövsbygdens pastorat
www.svenskakyrkan.se/svalovsbyggden

Kågeröd-Röstånga församling
www.svenskakyrkan.se/kagerod-rostanga

