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Att vara 14 år är att känna sig vuxen men ändå fortfarande
räknas som ett barn. Vem är jag? Kan jag alltid vara
mig själv? Varför händer det onda saker i världen?
Vad är död och vad är liv? Vad är tro och vad är tvivel?
På våra konfaträffar pratar vi om kristen tro utifrån dina frågor och funderingar.
Ge dig själv chansen att som konfirmand få tid för livets stora frågor och lära
känna nya människor på samma gång!
I Carl Johans pastorat (där tillhör bland annat Majorna, Högsbo, Masthugg och
även lite Linné) kommer vi under 2020/2021 att ha konfirmationsgrupper med
olika inriktningar. Det kommer att finnas en veckogrupp som träffas varje vecka
och två grupper som har fokus på ett sommarläger. I den här broschyren kan du
läsa mer om grupperna och hur du anmäler dig.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Hälsningar från oss som ansvarar för konfirmationsundervisningen:
Anna Sjöberg, församlingspedagog, Christopher Asker, präst,
Ia Hamnered, diakon och Jenny Roos, musikpedagog.
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/carl johans pastorat

Varför tycker du att en ska konfirmera sig?
För att du lär känna många nya vänner. Du får lära dig om viktiga saker
och lär känna dig själv. Och lär sig att acceptera sig själv och andra.
Det är också väldigt kul!
Mira Nilsson
Förändrades du och i sådana fall hur?
Ja, litegrann. Jag blev mer säker på mig själv. Du är alltid välkommen
som du är, utan krav.
Erik Bertilson
Vad var det bästa med att konfirmera sig?
Du får så många vänner och något att göra på dagarna, inte bara sitta
hemma. Och så är det jättekul!
Therese Kylén
Vad var det mest givande och vad var det svåraste under
din konfirmationstid?
Det som gav mest var att åka till Berlin och att vara i en grupp.
Att dela både glada och jobbiga moments. Det var svårt och jobbigt
att prata om förintelsen.
Filippa Rosenhöjd
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SÄRSKILDA BEHOV
Teckenspråkig konfirmation,träffas onsdagar.
Kontaktperson Camilla Lans, diakon
SMS: 073-773 89 25, camilla.lans@svenskakyrkan.se
Sverigefinska församlingsverksamheten erbjuder konfirmation med två läger,
ett inrikes och ett i Åbo skärgård, varvat med uppgifter i hemförsamlingen samt digitalt.
Kontaktperson Satu Rekola, präst.
073-773 86 86, satu.rekola@svenskakyrkan.se
Konfirmation för personer med intellektuell funktionsnedsättning sker i
Annedals församling. Onsdagar med start i september 2020. Konfirmation i maj 2021.
Kontaktperson Nils Olandersson, diakon
031-731 86 29, nils.olandersson@svenskakyrkan.se

VÄGRA HATA. VÅGA ÄLSKA.
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Vi tror på kärlekens väg! För oss är det självklart att betona
alla människors lika värde och vi tror på att möten mellan
människor alltid är positivt.

Göteborg - Berlin
Tillsammans funderar vi över hur vi kan få ihop tro, liv och
framtidsfrågor tillsammans med klimatfrågor. Vi träffas varje
onsdag och åker på två läger tillsammans, ett till Flämslätts
stiftgård och ett till Berlin. Vi använder oss av olika kreativa
uttryck, kultur och musik.
När och var: Onsdagar från 23 september i
Carl Johans församlingshem.
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Läger: 9-11 oktober, Flämslätts stiftsgård,
och 29 mars-2 april, Berlin.
Konfirmation: 8 eller 9 maj kl. 11 i Carl Johans kyrka.
Kostnad: Ingen.
Inskrivning: Söndag 20 september kl. 18 i Carl Johans kyrka.
Anmälan på hemsidan:
svenskakyrkan.se/carl johans pastorat
Har du några frågor?
carljohans.konfirmation@svenskakyrkan.se
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Under våren reser vi till Berlin där vi besöker Victoriaförsamlingen (Svenska kyrkan i Utlandet) som berättar
om sin tid under 1900-talet, kriget och sedan Berlinmuren,
samt besöker koncentrationslägret Sachsenhausen.
Berlin är en stad vars historia inrymmer mycket sorg. Spåren från andra världskriget är påtagliga. Runt om i staden finns så kallade snubbelstenar, placerade utanför bostäder, där judar, romer, homosexuella och andra bodde. Stenarna minner
om alla dem som avrättades under kriget. Vi fördjupar detta genom besök på
koncentrationslägret Sachsenhausen en bit utanför staden. Spår av Berlinmuren
ser vi runt om i staden. Victoriaförsamlingen berättar om civilt och organiserat
motstånd mot naziregimen samt tiden under muren.

”Vi åker till Berlin för att få dela upplevelser som en grupp, känna samhörighet och
lära oss om Berlins historia. Dessutom får du som konfirmand resa själv kanske för
första gången, till en ny stad. Det hjälper en att skapa sin egna identitet i samband
med alla fina samtal, skratt och mys.”
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”Det är en av de största höjdpunkterna av konfirmationstiden eftersom man
umgås mycket med varandra och blir närmre som grupp. Det är också en värdefull
utbildningsresa. ”

BERLIN
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UPPDRAG GOTLAND
Foto: Ann-Mari Lundholm/ Ikon

Det blir sol bad, natur, lek och mycket annat på Sveriges
största ö. Passar för dig som gillar att resa iväg en längre tid,
frilufts- och uteliv samt pröva nya och spännande saker.

Göteborg - Gotland
För dig som som vill åka till Gotland och som hellre träffas mer
intensivt. Uppstarten sker i december och sedan några träffar
under våren. Därefter träffas vi tre veckor under sommaren,
varav cirka en vecka på läger.
När och vad: Gruppen har några träffar under våren i
Carl Johans församlingshem, och sedan är det ett sommarläger
på Gotland. Datumet för lägret kommer senare.
Sommarveckorna börjar 21 juni.
Foto: Alex Giacomini / Ikon

Konfirmation: 10 eller 11 juli kl. 11 i Carl Johans kyrka.
Kostnad: 1 000 kr, vid behov finns stiftelsemedel i pastoratet.
Inskrivning: Söndag 6 december kl. 18 i Carl Johans kyrka.
Anmälan på hemsidan:
svenskakyrkan.se/carl johans pastorat
Har du några frågor?
carljohans.konfirmation@svenskakyrkan.se

KLIMATSMART
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Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet… Med närhet till
Göteborg erbjuds skärgårdsliv på Styrsö 25 meter från havet.
Tillsammans talar vi om hur vi ska leva hållbart, i det egna livet
som människa och tillsammans på jorden.

Göteborg - Styrsö
För dig som hellre träffas mer intensivt och som föredrar
ett längre läger. Du träffar andra mäniskor, lagar mat ihop,
salta bad och mysiga kvällar. Uppstarten sker i december
och sedan några träffar under våren. Därefter träffas vi
tre veckor under sommaren, varav cirka en vecka på läger.

Foto: Lina Eriksson/Ikon

När och vad: Gruppen har några träffar under våren i
Carl Johans församlingshem. 21-24 juni heldagar i Göteborg,
29 juni-6 juli läger på S:t Olavsgården, Styrsö, 7-9 juli heldagar
i Carl Johans församlingshem.
Konfirmation: 10 eller 11 juli kl. 11 i Carl Johans kyrka.
Kostnad: Ingen.
Inskrivning: Söndag 6 december kl. 18 i Carl Johans kyrka.
Anmälan på hemsidan:
svenskakyrkan.se/carl johans pastorat
Har du några frågor?
carljohans.konfirmation@svenskakyrkan.se

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

VAD ÄR KONFIRMATION
EGENTLIGEN?
Konfirmation handlar om kristen tro och bygger på dopet.
När en människa döps skapas ett osynligt band mellan människa
och Gud och den relationen utforskar vi. Kristen tro handlar om
ditt liv med dina frågor och funderingar. Helt enkelt det som är
viktigt för dig!
På konfirmandträffar och läger pratar vi om olika existentiella
frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan
himmel och jord, om det egna livet och relationen till andra,
och om vem Gud är. Vi får tänka på egen hand och med andra
samt testa nytt tillsammans. Du får vara med och fira gudstjänst
och andakt, veta mer om vad Bibeln och psalmboken innehåller,
lära dig om våra högtider och hur detta kan hänga ihop med
vårt liv här idag. Vi lär oss tillsammans.
De som leder konfirmationsundervisningen är präster,
pedagoger och musiker. Med finns också unga ledare, vilka själva
nyligen konfirmerats. Du väljer själv den konfirmationsgrupp som
passar dig bäst. Din närvaro är viktig – inte vad du eventuellt
redan kan. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du få träffa
nya människor och prata om frågor som berör oss alla.
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/carl johans pastorat
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