VÄLKOMMEN SOM
KONFIRMAND 2019!

Att vara konfirmand handlar om att diskutera
och uppleva det som vi brukar kalla kristendom.
Vi pratar om Gud, tro, rätt och fel, kärlek och
hat m m. Dessutom bjuder vi på mellanmål och
åker på en resa till Polen tillsammans under året.
Utöver möjligheten att ses en gång i veckan
erbjuder vi också lovkonfa samt sommarkonfa.
Alla träffar är kostnadsfria och vi ses i Värbygården i Bara.
Välj den tid som passar dig bäst men numrera alternativen (1-3) så att jag kan anpassa grupperna
till dina val efter bästa förmåga. Onumrerade
anmälningar behandlas sist. Jag kan inte garantera
att alla grupper blir av då detta beror på deltagarantal och hur valen faller. Väljer du att skriva
namnet på en kompis så prata med kompisen så
att ni är överens och väljer samma alternativ.
Skicka in nu så återkommer jag via SMS. Träffarna för veckogrupperna börjar vecka 36.

Jesper

Anmälan till
konfirmation 2018-2019
Veckokonfa måndagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 19-21
Veckokonfa onsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 19-21

veckokonfa

Lovkonfa, vecka 44, 1/2 & 16

Vi träffas två timmar, en dag i veckan under
skolveckorna med konfirmation i maj 2019.
Vi åker dessutom på en Polenresa tillsammans.

Sommarkonfa, vecka 31-33 (2019)
namn: ___________________________________

lovkonfa

Vi träffas under fyra timmar om dagen under tre
olika veckor; vecka 44, 2018, slutet av vecka 1
och början av vecka 2 samt vecka 16, 2019.
Konfirmationen sker annandag påsk, 22 april
2019. Den här formen passar bra för dig som har
mycket aktiviteter under skolveckorna. Lovgruppen följer också med till Polen.

adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):
_________________________________________

sommarkonfa

Vi träffas under fyra timmar om dagen, vardagar
vecka 31-33, 2019.
Vi åker också med till Polen under våren och ses
några enstaka gånger under året. Konfirmation
17 augusti 2019.

mobilnummer (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________

Skicka din anmälan till:

kompis: __________________________________

070-5679432
jesper.odemark@svenskakyrkan.se
Jesper, Värby församling
Värbyängen 200, 23364 Bara

Plats för tilläggsinfo: ________________________
_________________________________________

%

sms/mms:
mejl: 		
snigelpost:
		

personnummer: __________________________

