Konfa 2019/20

Du är inte ensam om att fundera över livet
- välkommen att bli konfirmand!

Välkommen som konfirmand
i Sunnersbergs församling!

Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka
vad kristen tro är. Upptäcka att det har med hela livet att
göra. I gruppen funderar vi kring de där viktiga frågorna: om
meningen med livet, vad
som händer när man
dör, hur man är en bra
kompis och hur vi tar
hand om vår jord.
Eller några andra frågor som just du går och
funderar över. Står det
något i bibeln om detta?
Vem var den där Jesus? Vad sa han egentligen? Har det något med oss att göra
som lever idag? Vad tror du - vad tänker dina kompisar?
Häng med och se!
Hos oss i Sunnersbergs församling kan du välja mellan fyra
olika grupper. Vi hoppas du hittar en inriktning som passar dig!
Har du funderingar eller frågor - tveka
inte att prata med någon av oss ledare.
Du hittar kontaktuppgifter på baksidan av
foldern! Vi ses :)
hälsningar

Richard, Sophia,
Carl-Magnus och Alexandra

2. Musik-konfa

1. VIP-konfa
I Guds ögon är vi ”very important person”! Den här gruppen erbjuds vartannat år och vänder sig till ungdomar med
funktionsvariationer. Till gruppen inbjuds ungdomar från
flera församlingar i Lidköpingsområdet.
Kontaktperson är Anita Klasson, diakoniassistent i Sunnersbergs församling, 0708-20 38 82

3. Tisdags-konfa
En helt vanlig konfagrupp där vi funderar tillsammans över livets stora frågor.
Vi träffas tisdag eftermiddag på Kyrkans gård-Lockörn och utforskar vad
som är det speciella med den kristna
tron.
Konfirmationsgudstjänsten blir i maj.
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Gruppen träffas varje vecka på
onsdagar och vissa söndagar då
vi medverkar i gudstjänsten med
sång och musik. Vi pratar om kristen tro med hjälp av olika musikgenrer. Vi skriver texter, tonsätter,
sjunger stämmor och kompar.
Konfirmationsgudstjänsten blir i
maj månad.
Ju tidigare du anmäler dig, desto
större är chansen att du får ditt
förstahands-val.
1 fyll i formuläret på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/sunnersberg
2 skicka talongen i denna folder till:

Sunnersbergs församling,
Gamla Läckövägen 43,
531 55 Lidköping

4. Sommar-konfa
Gruppen träffas några gånger på höstterminen och vårterminen. De två första veckorna på sommarlovet efter åttan ses
gruppen varje dag.
Den första veckan är ett läger då vi håller till i församlingshemmet i Otterstad och gör några utfärder. Den andra veckan
träffas vi på Kyrkans gård-Lockörn på dagtid.
Konfirmationsgudstjänsten blir i slutet av juni.

betyder bekräftelse och i kyrkan
står det för att du hör ihop med
Gud genom dopet och att just du
är värdefull och viktig.
Men du behöver inte vara döpt
för att börja i en konfirmandgrupp. Många döps under sin
konfirmandtid.
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KONTAKT
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/sunnersberg/konfirmand
E-post: sunnersberg@svenskakyrkan.se
Postadress: Sunnersbergs församling, Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping
Konfirmandledare är Richard Burén, 070-820 38 81, Alexandra Östersjö, 070-858 70 09,
Carl-Magnus Malmesved, 070-858 70 00 och Sophia Sahrin Granevik, 070-820 38 80
Kontaktperson för VIP-gruppen (alternativ 1) är Anita Klasson, diakoniassistent i Sunnersbergs
församling, 070-820 38 82
Information om övriga grupper i hela Lidköpingsområdet finns på www.konfirmera.nu

Några bilder är hämtade från Svenska kyrkans bildbyrå Ikon

KonfirMation

