
En upptäcktsresa

Tid för konfi rmation
2019-2020



Till dig som funderar på att bli konfi rmand och till din vårdnadshavare.
Konfi rmation läsåret 2019-2020 och sommaren 2020.

En upptäcktsresa!

Konfi rmandtiden är inte bara läger och nya vänner – utan mycket mer! 

Att vara konfi rmand är olika för alla, men det ger dig chansen att

 upptäcka Gud eller vad meningen med livet är.
 upptäcka mer om dig själv och om hur just du är, inte bara 
 mot dig själv utan även mot andra. 
 på ett spännande sätt ta reda på vad kristen tro och kristet liv kan vara.

Läs om de olika alternativ som Täby församling har att erbjuda just dig!

Välkommen!



Ett år av upplevelser

Höst-till-vår, vår-till-höst eller sommarkonfi rmation
Täby församling erbjuder många olika alternativ för dig som vill konfi rmeras. När du 
funderar på vilket alternativ som passar just dig kan det vara bra att börja med vilken 
tid på året du vill konfi rmeras. På sommaren erbjuder vi olika läger. Du träffar då din 
grupp några gånger på våren innan, men tyngdpunkten ligger på sommaren. För dig 
som inte har tid på sommaren eller kanske inte vill åka på ett långt läger har vi andra 
alternativ. Läs mer på sidorna framöver.

Olika grupper – Ett upplägg 
Oavsett vilken läsform du väljer så är det samma byggstenar i din konfi rmandtid.

Basträffarna
En gång i månaden träffas respektive grupp i basträffar. De är obligatoriska. 

Konfi rmandevent
Ett par gånger varje termin bjuder vi in alla konfi rmandgrupper till ett gemensamt 
evenemang. Det kan vara en känd person som pratar, en konsert eller något annat kul. 

Kyrkobesök
Konfi rmationstiden handlar bland annat om att lära känna sin församling. Därför vill vi 
att du som är konfi rmand har gått tio gånger i kyrkan innan sommarlägret. För övriga 
grupper gäller tio gudstjänstbesök innan konfi rmationen.

Läger
Lägervistelsen brukar nästan alltid bli konfi rmandtidens höjdpunkt. Våra sommarläger 
är två veckor långa. Höst-till-vårgruppen åker på två läger, ett femdagarsläger på 
höstlovet och ett veckoslutsläger på våren. Vår-till-höstgruppen åker på två helgläger 
under våren samt en vecka i slutet på sommaren med konfi rmation på Karlberg. 

Webb
All information hittar du på vår webb svenskakyrkan.se/taby/konfi rmation.   

Anmälan
Vi tar emot anmälan i datumordning. Ju tidigare du väljer att söka, desto större chans 
har du att få plats där du önskar. 



Sommar

Vår-till-höst
Höst-till-vår - september till maj
Vi har upptakt i september och konfi rmation 
i maj. Gruppen har tio basträffar och 
extra aktiviteter däremellan. Du åker på ett 
femdagarsläger på höstlovet och ett helgläger 
på våren som ingår i konfi rmationstiden. Höst-
till-vår är kostnadsfri. Gruppen träffas både 
vardagskvällar och söndagar på eftermiddagar 
och kvällar i någon av församlingens kyrkor.

-   B E G R Ä N S AT  A N TA L  P L AT S E R  -  G R U P P E R N A  B L I R  

Kostnad Höst-till-vår: Avgiftsfritt
Upptaktskväll: i september 2019
Läger: 30/10-3/11 2019 och 27/3-29/3 2020 på Karlberg
Konfi rmationsmässa: 10/5 2020 i Tibble kyrka

Vår-till-höst - november till augusti
Vi har upptakt i november och konfi rmation i 
augusti. Du åker på två helgläger under våren. 
Sista veckan på sommarlovet är det ett veckoläger 
som ingår i konfi rmationstiden. Vår-till-höst är 
kostnadsfri. Gruppen träffas både vardagskvällar 
och söndagar på eftermiddagar och kvällar i 
någon av församlingens kyrkor.

Kostnad Vår-till-höst: Avgiftsfritt
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 13/3-15/3, 8/5-10/5 och 6/8-16/8 på Karlberg
Konfi rmationsmässa: 16/8 2020 på Karlberg

Höst-till-vår

Sommar
Åre
Gillar du att vara ute i naturen? Tycker du att 
det verkar roligt att fjällvandra, vara med om 
forsränning och andra häftiga äventyr? 
Då är det här lägret något för dig. Vi kommer 
också att samtala om livet och tron. Vi bor på 
Hållandsgården som ligger utanför Åre. 
Det mäktiga Ristafallet fi nns i vår närhet.
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 16/7-30/7 2020
Konfi rmationsmässa: 2/8 2020 i Tibble kyrka

Fårö
På soliga Gotland ordnar vi läger för dig som 
tycker om att bo bra, men också cykla runt och 
uppleva nya platser. Längst upp på Gotland, 
på Fårö, ligger vår lägergård. Ena dagen har vi 
upplevelsepass, andra ger vi oss iväg på cykelut-
fl ykt till någon fi n strand eller vacker plats. 
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 18/6-2/7 2020
Konfi rmationsmässa: 5/7 2020 i Tibble kyrka



Karlberg
På Täbys församlingsgård Karlberg som ligger på 
södra Väddö, har vi fl era läger under sommaren. 
Lägren innehåller en blandning av upplevelsepass 
om livet och tron, sång, segling och andra trevliga 
aktiviteter.

Läger 1 
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 11/6-25/6 2020
Konfi rmationsmässa: 28/6 2020 i Tibble kyrka

Läger 2
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 25/6-9/7 2020
Konfi rmationsmässa: 12/7 2020 i Tibble kyrka

Läger 3
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 9/7-23/7 2020
Konfi rmationsmässa: 26/7 2020 i Tibble kyrka

Läger 4
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 23/7-6/8 2020
Konfi rmationsmässa: 9/8 2020 i Tibble kyrka

S N A B B T  F U L LT E C K N A D E  -  ” F Ö R S T  T I L L  K VA R N  . . . ”  - 

Stjärnholm
Ett läger i slottsmiljö med enorma gräsmattor, 
hav och skog vid ostkusten, en och en halv 
timmes bilfärd söder om Täby. Lägret innehåller 
en blandning av upplevelsepass om livet och tron, 
utmaningar i teambanan, kanotpaddling och bad 
i havet.
Kostnad: 4 460 kr
Upptaktskväll: i november 2019
Läger: 8/7-22/7 2020
Konfi rmationsmässa: 25/7 2020 i Tibble kyrka

Sommar forts.

Konfi rmation för dig i gymnasieåldern

 
Nu fi nns konfi rmation för dig som är 17+. 
En ny möjlighet att få samtala om liv och tro, 
hopp och kärlek. Vi samlas kring en måltid samt 
ibland gudstjänster på kvällar och söndagar. 
På påsklovet (4/4-12/4 2020) reser vi till Taizé, 
en klosterby i Frankrike. Det är en plats för 
kristen internationell gemenskap där tusentals 
ungdomar från hela Europa träffas varje sommar. 
Kostnad: 4 460 kr
Tidsperiod: Oktober 2019-april 2020
Konfi rmationsmässa: 25/4 2020 i Tibble kyrka



Vanliga frågor 
För er som inte är döpta …
Du behöver inte vara döpt för att vara konfi rmand. Men dopet är en 
förutsättning för att konfi rmeras. Varje år döps fl era ungdomar på 
våra läger.

Måste jag konfi rmeras?
Nej, konfi rmandtiden är ju till för eftertanke och refl ektion.

Måste jag vara medlem?
Nej, inte för att vara med i en konfi rmandgrupp.
Men för att konfi rmeras behöver du vara medlem i Svenska kyrkan.

Om jag är döpt i en annan kyrklig tradition, 
hur blir jag då medlem?
Du ansöker om medlemskap i Svenska kyrkan.

Vill du fråga om något?
Vi svarar gärna på frågor och lyssnar på funderingar kring innehållet 
i våra olika konfi rmationsalternativ.
Kontaktpersoner:
Ulf  Wennerberg, konfi rmand.taby@svenskakyrkan.se, 08-580 036 54
Agneta Jonsson, konfi rmand.taby@svenskakyrkan.se, 08-580 036 58

Särskilda behov
Har du behov av särskilt stöd eller har du någon 
form av funktionsnedsättning? Vi har goda 
erfarenheter av att arbeta med ungdomar med 
funktionsnedsättning, men Högalids församling  
arrangerar även Gålölägret på Ansgarsgården 
utanför Flen. Gålö-lägret välkomnar dig som 
går i grundskola, resursskola eller särskola. 
Kontakta oss i Täby församling för samtal om 
bästa alternativet för dig. 



Anmäl dig nu!

Fyll i anmälningsformuläret på 
svenskakyrkan.se/taby/konfi rmation

Vi har många konfi rmander varje år. 
Grupperna är populära och de blir snabbt fulla. 

Det är ”först till kvarn ...” som gäller.

Anmälningsavgifter
Lägre eller ingen avgift
Av de som anmält sig till sommarläger tar vi ut en 
anmälningsavgift på 1 000 kronor. Avgiften återfås 
endast mot sjukintyg vid eventuellt återbud. 

Du kan ansöka om att få lägre avgift eller 
ingen avgift alls för att kunna vara med på 
konfi rmationsläger. Ring eller mejla till 
Marie-Louise Broström, 08-580 036 40, 
marie-louise.brostrom@svenskakyrkan.se.



Täby församling, Box 208, 183 23  Täby 
Tel. 08-580 035 00
www.svenskakyrkan.se/taby
Foto: Täby församling, IKON
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