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VÄLKOMMEN
 till det som troligtvis blir 
ditt bästa år hittills!



VARFÖR KONFIRMAND?

Att ha en tro är ungefär som att ha en powerbank. 

Den är ett verktyg i livet, lätt att bära med sig, bra att 
ha när energin tar slut och man behöver ladda, det är 
en kraftkälla. När energin tar slut och det rent av blir 
mörkt – då är detta källan som får ljuset att komma 
tillbaka.

Konfirmandtiden rustar dig med flera verktyg som
du kommer att ha användning för genom livet,
gemenskap, bön, kraft, energi, hopp, tröst,
uppmuntran, självförtroende, kärlek m.m.

En powerbank, rakt översatt, betyder kraftbank. Det 
är ett bra uttryck för vad tro är – det är en bank fylld 
med kraft. Eller för att göra det ännu tydligare, som en 
bensinmack, när man tankar upp bilen. Powerbanken 
behöver laddas upp genom strömmen från eluttaget. 
Gud är som en tankstation, där bränslet är kärlek.

Så rusta dig med ännu ett verktyg, som är bra att ha 
med sig genom livet, en tro – din powerbank.



DET GÄLLER DIG OCH DITT LIV! 

Svenska kyrkan bjuder in dig till att bli konfirmand. 

Under konfirmandtiden varvar vi lek, upplevelser och skratt med funderingar 
kring livets frågor, såsom kärlek, ondska, godhet, sex, relationer, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, Gud och Jesus, jul och påsk, livet och döden,
förtvivlan och hopp och mycket mera! 

Vi kommer även att utforska gudstjänster och få möjlighet att åka på läger 
tillsammans.

Välkommen till en tid där du och ditt liv ställs i fokus!
Kanske nya sätt att se på livet, nya svar, nya frågor, kanske nya vänner...

Välkommen som du är!

Foto:Kajsa Thorén

Anmäl dig direkt via anmälningssidan på 
www.svenskakyrkan.se/tidaholm





UPPLEV STOCKHOLM

”I have a dream” sa Martin 
Luther King. Vilken är din dröm?

Kanske är din dröm att åka till 
Stockholm för första gången el-
ler att få åka dit igen? På ett av 
våra två läger beger vi oss nämligen till Stockholm och har vårt 
läger där. 

Denna grupp träffas kontinuerligt varje vecka från vecka 42, 
fram till jul och sedan från januari till konfirmationen maj. 

Med hjälp av bl.a. Martin Luther Kings dröm kommer vi att 
närma oss våra egna drömmar, mål och funderingar över 
livet med hjälp av musik, film, lekar, uppdrag och möten 
med personer som delar med sig av sina livsberättelser.

Gruppen träffas:
Upptaktsträff den 6 september 15.30-17.00, därefter tisdagar 
15.30-17.30 (fr.o.m. vecka 42). Träffarna är i Tingshuset. 

Läger:
18-20 november i Stockholm
24-26 mars på hemmaplan

Konfirmation: 6 maj i Tidaholms kyrka

OBS! GRUPPEN UTGÅR.





UPPLEV VALSTAD

I Valstad finns en härlig lägermiljö med vindskydd och ett 
härbärge som vi tillsammans kommer att uppleva medan 
elden sprakar.

När vi ses under året så
använder vi oss av lov och 
helger.  Vi kommer att 
möta kyrkoårets spännande 
växlingar i allt från fotboll, 
musik, samtal om tro, bad i 
sjö och på arena Skövde till 
läger under sommaren, 
påsknattsmässa med 
dramatiska inslag, med 
pensel och staffli och ett 
fartfyllt pulkarace.

Gruppen träffas:
Upptaktsträff 28 augusti, därefter ungefär en gång i månaden,
helgdag. Träffarna är i Valstad.

Läger:
31 oktober – 1 november 2022 (höstläger)
20-22 januari 2023 (vinterläger)
25 juni – 1 juli (sommarläger)

Konfirmation: 2 juli i Valstad kyrka





Gruppen träffas:
Upptaktsträff den 21 september 16.00-18.00 i Tingshuset, 
därefter träffas vi ca en onsdag i månaden kl.16.00-18.00 
samt några heldagsträffar. Träffarna är oftast i Tingshuset.

Läger: 14-16 oktober (äventyrligt läger)
3-5 mars (våghalsigt läger)

Konfirmation: 7 maj i Tidaholms kyrka

Lägeravgift: 300 kr samt egen skidutrustning (har du inte egen så 
finns det att hyra på plats på den anläggning vi besöker).

Övrigt: Reservation för att dagar och tider kan justeras lite

UPPLEV ÄVENTYR

Du som inte räds höga
höjder, fart och vatten i
alla dess former kommer
att känna dig hemma i
denna grupp.

Livet är ett stort äventyr. 
Det går upp och ner och 
ibland står tiden still och 
ibland rusar det iväg i en
farligt hög hastighet. I den 
här gruppen upptäcker, funderar vi över vårt liv och tro 
genom att kasta oss ut i olika upplevelser så som höghöjdsbana, 
kanotpaddling, åka skidor, matlagning ute och kanske väljer vi 
att pröva på att sova ute på något läger.





UPPLEV SOMMAR 

Sommar, sommar, sommar... 
Vill du starta ditt sommarlov 
med några härliga lägerdygn
på lägergården Sjöhaga?

När vi är på sjöhaga tar vi
oss an livets frågor och
funderingar med hjälp av
lekar, skapande, musik,
bilder, film, Quest (datorspel 
IRL), vattenlekar, utmaningar, 
sköna stunder vid sjön med
en tänd brasa. 

Gruppen träffas:
Upptaktsträff 13 september kl.15.30-17.00.
Därefter inför jul och påsk. Träffarna är i Tingshuset.

Läger: 17-22 juni (sommarläger)
Vecka 26-27 träffar på hemmaplan.

Konfirmation: 8-9 juli i Tidaholms kyrka

Lägeravgift: 200 kr, samt att varje familj får i uppgift att laga 
några portioner av en rätt inför lägret. En av dagarna åker vi till 
Liseberg. Vi bjuder på buss och inträde, men ej åkpass.



En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick 
längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde 
plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid 
varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: 
det ena spåret var hans, det andra var Guds. 

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillba-
ka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger 
under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. 
Han märkte också att detta inträffade under hans mest 
ensamma och svåra perioder av sitt liv. 

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud 
om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig 
för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå 
vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de 
allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par 
fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag 
behövde Dig mest. 

HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle 
aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. 
När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig. 

Författaren okänd



UPPLEV PÅ DINA EGNA VILLKOR

Det här är gruppen för dig som behöver en verksamhet
som utgår från dina specifika villkor och behov, synliga
eller osynliga. 
 
Tillsammans utformar vi gruppen så att alla ska kunna vara 
med.  
 
Det här kan vara en egen grupp eller ingå i någon av de andra 
konfirmandgrupperna men utformade så att det fungerar för 
alla deltagare. 

För mer information eller om frågor finns, kontakta
Peter Håkansson.



Beskriv med tre ord det som var det 
bästa med konfirmandtiden?

www.svenskakyrkan.se/tidaholm

– Gemenskap, 
lärorikt, roligt.
/Julia C

– Gemenskap, glädje 
och vänner!
/Emelie

– Kul, intressant och 
gemenskap.
/Linus

– Skratt, långa nätter och 

otrolig gemenskap.

/Ebba

– Glädje, sena kvällar 

och gemenskap.

/Jolene

– Lärorikt och roligt,
gemenskap.
/Isabell

–Det var riktigt kul, 
all gemenskap och 
fått lära känna nya 
personer.
/Tilda

– Kul, sena kvällar 
och bra gemenskap
/Alexander



KONTAKT

Lisa Öhgren
0502-197 75
lisa.ohgren@svenskakyrkan.se

Peter Håkansson
0502-197 74
peter.hakansson@svenskakyrkan.se

Agneta Jungergård
0502-197 46
agneta.jungergard@svenskakyrkan.se

Magnus Hedström
0502-197 72
magnus.hedstrom@svenskakyrkan.se

Mats Löwing
0502-197 45
mats.lowing@svenskakyrkan.se

Per Boger
0502-197 73
per.boger@svenskakyrkan.se

Fredrik Dahlgren
0502-197 86
fredrik.dahlgren@svenskakyrkan.se



Du som funderar på att bli konfirmand 
är välkommen till Tidaholms kyrka

Tisdagen den 26 april kl. 15.30-ca 18.00

Då du får träffa alla oss ledare, fika på 
Jives och inte minst, lyssna till 

Aron Andersson – äventyrare och 
en av deltagarna i Let´s dance. Han 

kommer att berätta och inspirera oss 
i att följa våra drömmar och mål och 

att inte låta något stå i vägen för 
dessa.

Hoppas vi ses!
Varmt välkommen att bli konfirmand!


