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Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar 
om ditt liv och dina frågor. Varför finns jag till? Finns Gud? 
Vem är Jesus? Vad ska jag göra med mitt liv? Duger jag? 
Kan man förlåta allt? Vad är meningen med livet?

Under konfirmandtiden kan du få upptäcka vad den kristna 
tron kan betyda för dig och ditt liv. Det blir en tid full av ut-
maningar och upplevelser. Gudstjänster, läger, vänner, lek och 
funderingar kring livets stora spännande frågor. 

I denna folder kan du läsa om vilka konfirmandgrupper vi 
erbjuder i Kristianstad och Norra Åsum.

Vi ses...

Vad är konfirmation egentligen?
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En grupp för dig som gillar ut-
maningar! Klättring, paddling, 
gruvorientering, hästar m m. Vi 
åker på läger, övernattar i kyr-
kan och snackar om allt mellan 
himmel och jord. Men självklart 
utifrån vad man själv har för 
förutsättningar. Det är du som 
är viktigast. Fika och guds-
tjänster finns alltid med under 
hela året. 

Plats: Vilans församlingshem 
Dag och tid: Varannan torsdag 
(udda veckor) kl. 16.00-19.00
Upptaktsgudstjänst: 2 september 
Vilans kyrka kl. 11.00 
Läger: 6-7 oktober Nattkampen i Ul-
ricehamn. 12-13 januari Kyrkmaraton i 
Heliga Trefaldighets kyrka. 
22-24 mars Stiftsgården Södra Hoka
Konfirmationsdag: 1 maj 2019 
Heliga Trefaldighets kyrka kl. 11.00
För anmälan/frågor kontakta:
Fredrik Nordin, församlingspedagog 
044-780 64 44 
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se 
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Game of Thrones, Harry Potter, 
Vikings m m är vår inspiration 
till gruppen. Bygg trollstavar, 
lär dig skjuta pilbåge från häst, 
möt riddare & drakar. Endast 
fantasin sätter våra gränser för 
dig som vill möta äventyret. Vi 
åker till Gudahagens vikinga-
marknad och medeltidsveckan 
i Visby. Samtidigt lär vi oss om 
oss själva och pratar om livet, 
fikar, läser bibel och kollar film. 

Plats: Vilans församlingshem 
Dag och tid: Varannan onsdag 
(udda veckor) kl. 16.00-19.00 
Upptaktsgudstjänst:  2 september 
Vilans kyrka kl. 11.00 
Läger: 14-16 september Gudahagens 
vikingamarknad. 12-13 januari Kyrk-
maraton i Heliga Trefaldighets kyrka. 
V. 32 Visby medeltidsveckan
Konfirmationsdag: 18 augusti 2019
Norra Åsums kyrka kl. 11.00
För anmälan/frågor kontakta:
Fredrik Nordin, församlingspedagog 
044-780 64 44
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se 
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Lägerbål, bad, vattenkrig, seg-
ling, spa och chill i ett intensivt 
tempo. Vi tillbringar mycket tid 
tillsammans på läger och får 
fundera över alla livets stora 
frågor. En sommar du kommer 
att minnas hela livet. Vi ses 
dessutom vid ett par träffar 
under året där vi får lära känna 
varandra.

Plats: Vilans församlingshem
Upptaktsgudstjänst: 2 september 
Vilans kyrka kl. 11.00 
Läger: 15-20 juni Stiftsgården Södra 
Hoka. 25-28 juni Vilans församlings-
hem. 
Konfirmationsdag: 30 juni 2019
Norra Åsums kyrka kl. 11.00
För anmälan/frågor kontakta:
Fredrik Nordin, församlingspedagog 
044-780 64 44 
fredrik.nordin@svenskakyrkan.se 



Får alla bli konfirmerade? Måste 
jag tro på Gud för att vara kon-
firmand? Jag är inte döpt...?
Du behöver inte vara döpt. Du behöver inte 
ens vara säker på att du tror på Gud. Vare sig 
du tror, tvivlar eller bara är nyfiken så är du 
välkommen.

Att delta i konfirmandåret innebär inte att du 
måste bli konfirmerad. Du kan börja och se-
nare ta ställning till om du vill fortsätta.
Är du inte döpt så döps du under konfirma-
tionstiden, innan konfirmationen.

När konfirmeras man?
Inbjudan till konfirmation får du det år du fyl-
ler 14 år och börjar 8:an. Man blir konfirmerad 
framåt våren/sommaren det år man fyller 15. 
Man kan även bli konfirmerad som äldre.

Kan jag gå i en konfirmandgrupp i 
en annan församling?
Naturligtvis kan du välja att bli konfirmerad i 
vilken församling du vill. Du väljer det alter-
nativ som passar dig bäst.

Du hittar fler konfirmandgrupper via webben
svenskakyrkan.se/konfirmation/konfir-
mandsok

Kostar det något?
Det kostar inget att vara med i våra grupper.  

Är det kul?
Absolut! Varje år väljer cirka 30 000 tonår-
ingar att bli konfirmerade i Svenska kyrkan 
och utvärderingar visar att nästan alla tycker 
att det var roligt och överträffade deras för-
väntningar.

Kan jag vara i samma grupp som 
mina kompisar?
För det mesta brukar det gå att ordna så att 
du hamnar i samma grupp som dina kompi-
sar. Men det kan vara bra att anmäla sig ti-
digt så att grupperna inte blir fullbokade.

Om jag har särskilda behov?
Via Lunds stift kan du med särskilda behov få 
mer information om andra konfirmandgrup-
per. Kontakta stiftskonsulent Peter Lindberg, 
tel: 0709-61 89 67, peter.lindberg@svenska 
kyrkan.se

I Åhus finns det möjlighet att gå i en konfir-
mandgrupp med inriktning på friluftsliv och 
för personer med särskilda behov. 
Se ahuslagret.se.



Ledarna

Bakre raden från vänster: Siri Jarl Bagewitz, präst. Linda Åkesson, fritidsledare. Ulf Kundler, diakon
Fredrik Nordin, församlingspedagog. Carina Bjuremo, rytmikpedagog.  Främre raden från vänster: 
Ann-Lorie Ahlqvist Persson, fritidsledare. Karin Sturesson, musiker. Vivianne Evertsson, fritidsledare

Det är dags att anmäla sig!
Senast 11 augusti 2018

Anmäl dig genom att gå in på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/kristianstad/konfirmation
Du kan också anmäla dig direkt till
Fredrik Nordin, 076-636 54 44, fredrik.nordin@svenskakyrkan.se

All konfirmandundervisning vi erbjuder i Svenska kyrkan Kristianstad är gratis!




