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ADOLF FREDRIK, GUSTAF VASA,
S:T JOHANNES, S:T MATTEUS

inbjudan

till dig som
fyller 14 i år
Svenska kyrkan inbjuder dig till att bli
konfirmand. Det är ditt val!
Tycker du om pannkakor?
De flesta gör det. Men hur vet man om man
tycker om pannkakor? Jo, för att man har provat.
Då vet man att de är goda. Så är det också med
konfirmationen.
I den här broschyren berättar några av Norrmalms
tidigare konfirmander om sina upplevelser och vi
presenterar församlingarnas konfirmandalternativ.
Välkommen som konfirmand!
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vad är
konfirmation?
ordet ”konfirmation” kommer av att man bekräftar sitt dop.
Bibeln berättar att dopet är Guds gåva till oss. Det är ett synligt
tecken på Guds kärlek. Att konfirmera betyder bekräfta eller
styrka. Det förutsätter ingen bekräftelse från konfirmanden, utan
det är Gud som återigen bekräftar att Gud är med på livets väg.
konfirmationstiden är en tid då du får upptäcka mer om dig
själv och om andra. Vi människor har ett behov av att få fundera
över och prata om frågor som rör livets alla delar.
som konfirmand får du fundera över vad du vill med ditt liv och
vad som är viktigt. Finns Gud och har Gud i så fall med mitt liv att
göra? Vem var Jesus? Finns det något mer än det vi kan se och ta
på och bevisa? Är kärleken större än det onda?
vi har olika upplägg för hur konfirmandtiden kan se ut. Men
den innehåller alltid en massa upplevelser, nya erfarenheter och
samtal om livets utmaningar och kristen tro. Vi arbetar med olika
uttryck och arbetssätt i våra grupper. Vi blandar samtal, resor,
lekar, skapande verksamheter, musik, allvar och vila för att hitta
ett uttryck alla känner sig bekväma med. Med i grupperna finns
ungdomsledare som konfirmerats tidigare.
själva konfirmationsdagen är en fest för dig, dina närmaste
och hela församlingen.
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min konfirmationstid
Jag klickade med människor som
jag aldrig annars skulle ha hängt
med.
astrid

Det var först under konfan
som jag vågade slappna av
och öppna upp mig.
fredrik

Tiden som konfirmand var för
kort, därför ville jag bli ledare. Nu
kan jag fortsätta utmana mig själv
och utvecklas.
karla

Konfirmandtiden, kanske framför
allt lägret, gav minnen för livet.
rebeck a

assisi italien

Bland helgon och oliver

Klimatsmart alternativ med buss genom Europa ner
till Assisi. På vägen besöker vi Martin Luthers Tyskland,
hänförs av vidunderliga vyer i Alperna och upplever
helgonens mystik i Italien.
Startdatum söndag 8/12 2019.
Vi förbereder oss i två grupper under vårterminen.
En grupp träffas på lördagar och den andra träffas på
onsdagar. Välj den som passar dig bäst.
Gruppen åker också på ett helgläger på stiftsgården
Stjärnholm.
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64
Resan gör vi 14-24 juni
Konfirmation söndag 28 juni 2020 i S:t Matteus kyrka
Begränsat antal platser - först till kvarn
Avgift: 2000 kr
Mer info och schema finns på vår hemsida.
Kontakt: Henrik Brifors, församlingspedagog
08-555 218 24, henrik.brifors@matteus.org

farfa italien
Vi börjar med ett helgläger i höst på Stjärnholms slott.
Sedan ses vi en gång i månaden fram till vår resa till Italien. Där bor vi hos Birgittasystrarna i pittoreska Farfa, en
liten bergsby norr om Rom.
Farfa är vackert omgiven av olivlundar där vi får lära
känna omgivningarna, kristendomen, oss själva och
varandra under några dagar på påsklovet. Sista dygnet
på resan beger vi oss till Rom för sevärdheter och fler
upplevelser av italiensk kultur.
Informationsträffar, för konfirmander och
vårdnadshavare. Söndag 6/10 2019 kl 11.00–14.00, Gustaf
Vasa kyrka. Tisdag 10/3 kl 18.30–19.30, Västmannagatan
63.
Hemmaträffar, kl 10.50–16.00, Gustaf Vasa kyrka. 10/11,
8/12, 12/1, 9/2, 14/3, 10/4 (långfredag), 11/4 (påskafton),
3/5 och 9/5
Läger: Stjärnholms slott, fre 18/10 – sön 20/10
Italien, lör 4/4 – ons8/4 (påsklov)
Kostnad: Kostnadsfritt.
Konfirmation: 10/5 kl 11.00 i Gustaf Vasa kyrka
Information: Simon Liljecrantz,
Gustaf Vasa församling. 08-508 88 608
simon.liljecrantz@svenskakyrkan.se

gymnasiekonfirmation
Blev konfirmationen inte av när du var 14-15 år?
Nu finns chansen för dig som går på gymnasiet att
konfirmeras med andra som också går på gymnasiet.
Vi träffas intensivt i några månader och åker till Wien i
Österrike och vandrar längst pilgrimsleden Via Sacra till
Mariazell, som är en känd pilgrimsort.
Start: 14 mars 2020
Träffar: 14/3, 31/3, 9/4, 28/4, 12/5, 26/5
Resa: 20-25/5 2020
Plats: Adolf Fredriks församling, Kammakargatan 30
Kostnad: Kostnadsfritt
Antal deltagare: Max 12
Konfirmation: Sön 31 maj 2020 kl. 15.00
i Adolf Fredriks kyrka
Information: Jonas Pettersson, församlingspedagog,
Adolf Fredriks församling
08-402 04 77
jonas.p.pettersson@svenskakyrkan.se

konfa riviera
Den franska rivieran är inte bara ett tillhåll för Hollywoods
filmstjärnor under våren. Under Kristi Himmelsfärdshelgen
2020 samlas där även 25 ungdomar från Stockholm för
konfirmationsläger. Vi bor på Rivieran i lugn och harmonisk
miljö. Därifrån gör vi utflykter till bl.a. filmfestivalernas Cannes.
Vad är det att vara kristen? Vi jobbar med frågor som
berör ungdomar idag och den tid vi lever i med sociala medier
och ständig uppkoppling. När fakta ständigt presenteras i
digitala kanaler, finns det då plats för en tro?
Vi träffas åtta gånger inför resan och lär känna varandra,
samtalar och firar mässa tillsammans.
Start: 17/11 2019 kl 14:00-18:00
Träffar: Söndagar 14:00-18:00
1/12, 26/1, 16/2, 22/3, 9/4, 26/4, 10/5
Läger: 20-24/5 2020
Konfirmation: 30/5 kl 11:00 i S:t Johannes kyrka,
Johannesgatan 21. Genrep 29/5 kl 16:00-18:00
Deltagare: Max 25
Kostnad: Gratis
Information: Arvid Elenäs, S:t Johannes församling
08-508 88 663
arvid.elenas@svenskakyrkan.se
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I denna grupp kommer vi prata om livsfrågor och kristen
tro genom musik. Utifrån detta tar vi fram en repertoar från
skilda epoker och stilar som passar gruppen.
Vi träffas främst varannan tisdag. Vissa träffar sjunger
vi tillsammans med körledare Christoffer Holgersson och
andra gånger har vi traditionella konfirmationsträffar.
Under höstlovet åker vi på läger tillsammans och två
lördagar under våren har vi heldagsrepetitioner.
Konfirmationen genomförs i konsertform i Adolf Fredriks
kyrka tillsammans med Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör
och en ensemble med professionella musiker.
Start: 29/9 2019 kl 11.00
Träffar: 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 14/1, 28/1, 11/2, 15/2,
10/3, 24/3, 28/3, 14/4, 21/4, 24/4, 25/5
Läger: 26-29/10 2019
Konfirmation: Sön 26/4 2020 kl. 16.00
i Adolf Fredriks kyrka
Deltagare: Max 30 st
Kostnad: 1 500 kr
Information: Jonas Pettersson, församlingspedagog,
Adolf Fredriks församling
08-402 04 77, jonas.p.pettersson@svenskakyrkan.se

mallorca
Vi åker på ett klassiskt sommarläger till Mallorca.
På Mallorca bor vi i bergsbyn Mancor de la Vall, i mitten
av ön. Vi bor på ett kloster med underbar utsikt där vi
tillsammans pratar om livet och kristen tro. Vi går i bergen,
åker på en dagstur till vattnet och upplever hur det är att
bo på ett kloster. Tillsammans firar vi midsommar i riktig
skön sommarvärme.
Start: 29 september 2019 kl 11.00
Träffar: 23/11, 15/2, 28/3, 25/4, 18/8, 19/8, 20/8
Plats: Adolf Fredriks församling, Kammakargatan 30
Läger: 13-25 juni 2020
Konfirmation: Sön 23 augusti 2020 kl. 11.00
i Adolf Fredriks kyrka
Deltagare: Max 24
Kostnad: 4 000 kronor
Information: Jonas Pettersson, församlingspedagog,
Adolf Fredriks församling
08-402 04 77
jonas.p.pettersson@svenskakyrkan.se
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stockholm,
urban crossing!
Bland höghus och livsöden

Vi upptäcker det inre och yttre livet i vår stad och i oss
själva. Var finns djupet bakom all yta?
Vi träffas varannan onsdag och en söndag per månad då vi
besöker olika platser i vår stad.
OBS! Lägerfritt.
Start: Söndag 20 oktober 2019
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64
Kostnad: Kostnadsfritt
Konfirmation: Söndag 19 april 2020 i St: Matteus kyrka
Information: Henrik Brifors, församlingspedagog
henrik.brifors@matteus.org 08-555 218 24
Mer information och schema över träffarna hittar du på
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/matteus

gålölägret
Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig
som går i grundskola, specialskola, resursskola eller
särskola. Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!
Det här är en unik möjlighet att lära känna människor
du kanske aldrig skulle ha träffat annars. De flesta som
konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år.
Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket
utomhus: badar, paddlar, håller på med scouting. Vi
gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att
alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna
varandra väldigt bra.
Läger: 15/6-4/7 2020 på Gålögården i Stockholms skärgård (3 veckor)
Konfirmation: Lördag 4/7 2020 i Prins Oscars kapell på
Gålögården
Kostnad: Konstnadsfritt
Info & anmälan: Anders Marklund, församlingspedagog
Svenska kyrkan Högalids församling
08-616 88 24
anders.marklund@svenskakyrkan.se

Anmälan
För att anmäla dig till en konfirmandgrupp går du in på
www.konfanorrmalm.se
Om lägeravgiften
Ekonomi ska inte vara ett hinder för någon som vill
konfirmeras. Om du och din familj har det ekonomiskt
knepigt kan du höra av dig till kontaktpersonen för det
alternativ du är intresserad av, så försöker vi hjälpa tilll
att hitta en lösning. Alla sådana ärenden behandlas
konfidentiellt.

Denna folder är tryckt på Billes tryckeri på svanenmärkt papper.

Måste man vara döpt?
Är du inte döpt kan du börja som konfirmand och
sedan bestämma dig för om du vill döpas under
konfirmandtiden. Du kan delta i konfirmandtiden
utan att konfirmeras om du kommer fram till det.
Särskilda behov
Vårt mål är att det ska finnas alternativ för alla som
vill vara med. Om du vill att vi ska hitta en lösning
som passar dig, eller rekommendera ett alternativ
utifrån dina behov eller önskemål så kan du alltid
höra av dig till oss.

läs mer!

