Konfirmation
19/20

Sommarkonfirmation
kungsbacka-hanhals
tid: Träff en gång i månaden under våren
och tre veckor v. 25, 26, 27, där ett veckoläger på Helsjön, måndag till fredag, ingår.
plats: S:ta Gertruds kyrka
start: söndag 8 december 11:00
i Kungsbacka kyrka
läger: En helg, 17-19 april samt 22 – 26 juni
på Helsjöns folkhögskola
konfirmation: 4-5 juli 2020
informationsmöte: 27 augusti 18:30
i församlingshemmet Skansen
frågor: Marie Wadström,
församlingspedagog, 0300-56 98 10,
marie.wadstrom@svenskakyrkan.se

Liten grupp
Vill du träffas i en liten konfirmationsgrupp?
Max sex personer.
Vi träffas två gånger i månaden
från september till maj.
konfirmation 30-31 maj
läger: Helsjöns folkhögskola
frågor: Marie Wadström,
församlingspedagog, 0300-56 98 10,
marie.wadstrom@svenskakyrkan.se

Funkiskonfa
För ungdomar födda 2000 till 2006
som går i särskolan planeras starta 2020.

Anmälan
Svenska kyrkan i Kungsbacka
består av Kungsbacka-Hanhals
och Tölö-Älvsåker. Vi erbjuder flera
olika konfirmationsalternativ, välj det
som passar bäst! Anmäl dig så snart
du kan, anmälan sker till respektive
församling.

Kungsbacka-Hanhals: senast 1/10
www.svenskakyrkan.se/kungsbacka
Tölö-Älvsåker: senast 31/8
www.svenskakyrkan.se/tolo

Tölö tisdagsgrupp
tid: varannan tisdag 16:00-18:00
plats: Tölö församlingshem
start: söndag 8 September samt
tisdag 10 september
läger: 11-13 oktober samt 21-23 februari
på Helsjöns folkhögskola
konfirmation: 3 maj
frågor: Mikael Svensson,
församlingspedagog, 0766-23 40 14,
mikael.svensson@svenskakyrkan.se

Tölö helggrupp
tid: Samling en helg i månaden
lördag 10:00-13:00 samt söndag 14:30-17:00
plats: Varlakyrkan, Bäckmans gård 66,
Kungsbacka
start: söndag 8 september
+ 21-22 september
läger: 6-8 december samt
13-15 mars på Helsjöns folkhögskola
konfirmation: 23 maj
frågor: Mikael Svensson,
församlingspedagog, 0766-23 40 14,
mikael.svensson@svenskakyrkan.se

Veckogrupp Älvsåker
tid: torsdag, varje vecka 15:00-17:00
(mellanmål till 15:30)
plats: Älvsåkers församlingshem
start: 12 september 15:00
läger: 4-6 oktober Gullbrannagården,
Halmstad samt 24-26 april, information om
vårlägret kommer på föräldramötet
konfirmation: 9 maj
föräldramöte: 5 september 18:30-20:00
(konfirmanderna deltar också)
frågor: Johannes Hallberg,
församlingspedagog, 0766-23 40 54,
johannes.halberg@svenskakyrkan.se

Häng med! Du, livet och Gud
kommer att vara i centrum.

det handlar om livet!
Konfirmationstiden är en tid
för att lära känna Jesus och
den kristna tron. Det Jesus
sa och gjorde handlade om
livet, så lika gärna kan vi
säga: det handlar om livet.
Titta på våra olika gruppalternativ, och bestäm vad
som fungerar för dig. Tänk
på att konfirmandtiden är en
intensiv tid: många har säkert
redan fullt med aktiviteter.
Räkna i så fall med att något
annat får stå tillbaka under
denna tid.
Våra träffar innehåller en
blandning av allvar och
skoj, samtal, lekar, gudstjänster och härliga läger.
Vi tittar på film, sjunger och
mycket annat. Vi jobbar med
frågor som: Vem är Gud?

Varför finns jag?
Vad är tro, hopp och
kärlek? Vad är människovärde? Döden och livet
efter detta? Naturligtvis
kommer vi inte att finna svar
på allt, kanske oftare upptäcka att frågorna är större
än vi trodde.

Gymnasiekonfa
Blev det inte av att
konfirmeras i 8an? Är du
nyfiken på kristen tro och
vill lära dig mera?

Vi tror att konfirmandtiden kan ge en möjlighet att
ta ställning: vill jag fortsätta
på denna väg? Det är det vi
sedan ”konfirmerar” = bekräftar. Att vi (tillsammans
med numera c:a 2 miljarder
andra kristna i hela världen)
vill ta itu med livet tillsammans med Jesus.

Det är aldrig kört.
Vi startar upp en grupp
för dig som går på
gymnasiet och inte
är konfirmerad.
Vi träffas varannan
torsdag 18:00-20:30
i Varlakyrkan.
Start torsdag 26 sept.
Anmälan och mer info,
kontakta Mikael Svensson,
församlingspedagog.
0766234014,
mikael.svensson@
svenskakyrkan.se

bilder: sid 1 johannes hallberg. sid 2 karolinn gutke, alex & martin /ikon. sid 3 johannes hallberg, clara åberg,
biblar karolinn gutke.

kungsbacka-hanhals församling
0300-56 98 00,
kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kungsbacka

tölö-älvsåkers pastorat
0300-43 40 00,
tolo.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tolo

