KONFIR
MATION
2019

Funderar du på om
du ska konfirmeras?
Då är du inte ensam. Varje år konfirmeras drygt 30 000 ungdomar i
Sverige.
Konfirmationen handlar om att ha
roligt och att träffa nya kompisar.
Det är också ett tillfälle att prata om
stora och spännande frågor:

– Vad har Gud med mig att göra?
– Hur är man en bra människa?
– Behövs Jesus?

ANMÄL
DIG FRÅN
22 MAJ

Konfirmationstiden kan se ut
på olika sätt och i den här
foldern hittar du information
om de alternativ som finns på
Östermalm.

Vi är tre olika församlingar:
Engelbrekts-, Hedvig Eleonora- och
Oscars församling. Läs om de olika
alternativ som finns att välja på och
kom ihåg att det inte spelar någon
roll i vilken församling du bor. Var
du väljer att att konfirmeras är helt
upp till dig.
Anmälan för våra alternativ öppnar
den 22 maj.
Läs mer på hemsidan:
svenskakyrkan.se/konfirmation

Hur var det att konfirmera sig?
Bea Ekelund:

”

Jag ville lära mig mer om den kristna tron
och det blev en fantastisk tid. Det bästa var att
träffa alla nya vänner och så lärde vi oss mycket
om Bibeln och vad den kristna tron innebär. Vi
gjorde också många bra övningar och sov över i
kyrkan en natt. Resan till Kreta var så kul, vi var
40 personer som åkte iväg och gemenskapen var
jättefin!

Alexander Gribb :

”

I början var det för att alla mina kompisar
skulle konfirmera sig, men sen verkade det vara
en intressant resa på flera plan. Det blev det också – jag har lärt mig vad den kristna tron innebär
och delar mycket av det som den kristna tron
står för. Jag gillade också att det var öppet, att
alla var välkomna även om du inte är troende.
Sen var det roligt att träffa alla nya människor!

Vendela Gustafsson:

”

Konfirmandtiden var väldigt intressant och
utvecklande. Man fick fundera på vad Gud och
kyrkan betyder för en själv och reflektera kring
många trosfrågor. Det var också jättehärliga
människor i gruppen. Så tveka inte; du får med
dig så många bra saker. Även fast du inte är troende, lär du dig mycket om kristendom, dig själv
och andra människor!

Todd Loheden:

”

Från början var jag skeptisk och visste inte
om konfirmation var något för mig, men jag
såg det som ett sätt att stifta nya bekantskaper
och lära mig mer om kristendom. Jag lärde mig
mycket – mer om kristna värderingar och så
utvecklades jag som person. Vi gjorde många bra
övningar och gemenskapen var jättefin! Vi blev
ett härligt gäng och jag har fått nya vänner.

LÄGER
15-19/4
2019

Årsläsning med
påskläger på Björkö
Vill du åka på läger utan att vara borta
på sommarlovet? Då är påsklägret på
Björkö något för dig! Gruppen börjar
med att åka på ett helgläger till Björkö
i oktober. Sedan träffas gruppen fem
lördagar i Olaus Petrikyrkan. Under
påsklovet åker vi på ett femdagarsläger
på Björkö. Konfirmationen är veckan
efter lägret.
När vi är borta på läger glömmer vi vardagen och hittar på massa roligt, vi leker,
tävlar och lär känna varandra. Under
våra träffar i stan kommer vi fundera på
och diskutera livets stora frågor tillsammans. Vi jobbar bland annat med skapande och ser på film, gör samarbetsövningar, tävlingar och mycket annat.
– Helgläger den 20–21/10 2018 på 		
Björkögården på Väddö.
– Gruppen träffas i stan 17/11 2018 		
samt 26/1, 16/2, 23/3 2019
kl 10.00–15.00.
– Läger 15–19 april 2019 på 		
Björkögården på Väddö.
– Repetition inför konfirmation 27/4
kl 10–14 i Oskarskyrkan.
– Konfirmation i Oscarskyrkan söndag
28 april 2019 kl 11.00.
– Informationsträff torsdag 4 oktober
2018 kl 18.00 i Olaus Petrikyrkan.
Mer info: www.ungioscars.se
Frågor och anmälan:
oscarsforsamling.konfirmation
@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.
Lägret är kostnadsfritt.

Konfirmation med
resa till Spanien
Följ med på en annorlunda
resa, både i det inre och till
det yttre. Vi börjar med
inskrivning och högmässa
söndag 9 december 2018
och därefter träffas vi tre
helger under våren. Den
12-19 juni reser vi till pilgrimsorten
Santiago de Compostela, i nordvästra
Spanien. Där får vi bland annat pröva
att pilgrimsvandra under en dag.
Den 30 juni kl 11.00 är det konfirmationshögmässa i Hedvig Eleonora kyrka.
(på lördagen den 29 juni är det repetition hela dagen)

RESA
12-19/6
2019

Både på träffarna hemma och under
resan varvar vi lek, allvar, samtal och
skapande verksamhet för att upptäcka
mer om oss själva och vad kristen tro är.
– Lördag och söndag 19–20 januari
– Lördag och söndag 16 mars–17 mars
– Helgläger med övernattning i kyrkan
lördag 25–söndag 26 maj.
– Resa till Santiago de Compostela
12–19 juni.
– Konfirmationshögmässa i Hedvig
Eleonora kyrka söndag 30 juni
kl 11.00, lördag 29 juni träffas vi för
fotografering, och träning inför
konfirmationen.
Mer info och anmälan: Jenny Lingesjö,
präst. Tel 073-059 64 88 eller
jenny.lingesjo@hedvigeleonora.se
Kostnad: 6500 kr inkl flyg, boende och
samtliga måltider.

Sommarläger
i Medevi

LÄGER

Sommarläger vid tradi16/6-6/7
tionella, charmiga Medevi
2019
Brunn med gångavstånd till
Vättern. Du som väljer att
konfirmera dig på Medevilägret
kan se fram emot en härlig tid med diskussioner, lek, sång/musik, bad, drama,
gruppövningar, bibelinriktade pass och
mycket mer! Sista helgen inbjuds konfirmandernas familjer att delta vid en
stor lunch på Brunnen med efterföljande
konfirmandredovisning.
– Läger 16 juni – 6 juli 2019
på Medevi Brunn.
– Konfirmation i Oscarskyrkan
söndag 7 juli 2019 kl 11.00.
– Informationsträff torsdag 29 november
2018 kl 18.00 i Olaus Petrikyrkan.
Mer info: www.ungioscars.se
Frågor och anmälan: oscarsforsamling.
konfirmation@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.
Kostnad: 10 000 kr.

LÄGER
24/6–3/7
2019

Sommarläger Sommarläger
på Björkö
på Gotland

Sommarläger på Sudret, södra Gotland,
på mysiga Ekegården är ett underbart sätt
att börja sommarlovet! Vi badar i havet,
besöker medeltidsstaden Visby. Vi har grillkväll på stranden och delar liv i tio dagar.
Vi delar dessutom fyra dagar i Stockholm
innan vi reser över till ön. Vi pratar tro och
tvivel. Vi leker och diskuterar. Vi lär känna
varandra och oss själva på ett nytt sätt.
– 1 november 2018. Sista anmälningsdag.
– Söndag 2 december 2018 (1 Advent)
Startgudstjänst med inskrivning.
– Söndag 20 januari. Obligatoriskt
föräldramöte, med konfirmander.
– Våren 2019: januari – juni förväntas
konfirmanden fira gudstjänst 10 ggr.
– Träff lördag 30 mars 2019 kl 11–17.
– Söndag 12 maj Obligatoriskt föräldramöte med lägerinformation, med
konfirmander.
– Måndag 17/6–torsdag 20/6.
Hemmadagar med undervisning.
– Ledigt: Fredag Midsommarafton
21 juni–söndag 23 juni.
– Måndag 24 juni–onsdag 3 juli: Läger
10 dagar, på Ekegården, Gotland.
– Lördag 6 juli. Övning inför
konfirmationen och fotografering.
– Konfirmation: Söndag 7 juli 11.00
i Engelbrektskyrkan.
– Minst 15, max 40 deltagare.
Först till kvarn gäller.
Mer info och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/engelbrekt
Anmälan öppnar 22 maj. Vid anmälan:
ange konfirmandens namn, och personnummer. Ange även mejladress och telefonnummer till vårdnadshavare.
Vid frågor: kontakta Lena Nordlander,
präst: 08-406 98 09 eller
lena.nordlander@svenskakyrkan.se
Kostnadsfritt

LÄGER
22/7–3/8
2019

Sommarläger med vacker skärgårdsmiljö
runt knuten. Du som väljer att konfirmera dig på Björkölägret kan förvänta dig
spännande diskussioner, bad, tävlingar,
sammarbetsövningar, lek, sportsliga aktiviteter, drama och mycket mer! Björkögården ligger vid vattnet och har bland
annat kanoter, egen brygga och stora
grönområden precis utanför dörren.
– Läger 22 juli – 3 augusti 2019 på 		
Björkögården.
– Konfirmation i Oscarskyrkan söndag
4 augusti 2018 kl 11.00.
– Informationsträff torsdag 22 november
2018 kl 18.00 i Olaus Petrikyrkan.
Mer info: www.ungioscars.se
Frågor & anmälan: oscars.forsamling@
svenskakyrkan.se eller tel 08-442 51 00.
Kostnad: 6 500kr.

Gålölägret 2019
Vad är en människa värd?
Vad betyder det att alla är
lika mycket värda?

För ungdomar
i behov av
särskilt stöd
Du är välkommen till våra grupper i de
tre församlingarna på Östermalm, även
om du är i behov av särskilt stöd.
Mer information om våra grupper
och de lägergårdar vi åker till:
Lena Nordlander, präst, 08-406 98 09,
lena.nordlander@svenskakyrkan.se

LÄGER
17/6–6/7
2019

Gålölägret är ett läger för dig
som är intresserad av människovärde och mänskliga rättigheter.
Under tre veckor får du tillsammans
med andra fundera över och prata om
vad som är viktigt i livet. Duger jag som
jag är? Behövs jag? Vad har Gud med
mitt liv att göra?

Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi
är mycket utomhus: badar, håller på med
scouting och andra utomhusaktiviteter.
Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan
bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.
Gålölägret är ett konfirmationsläger som
välkomnar dig som går i grundskola,
specialskola, resursskola eller särskola.
På Gålölägret möts ungdomar med och
utan behov av särskilt stöd. Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!
Gålölägret är en unik möjlighet att lära
känna människor du kanske aldrig skulle ha träffat annars.
Gålölägret drivs av Högalids församling
och ungdomar från andra församlingar
är välkomna! De flesta som konfirmeras
på Gålölägret är mellan 14 och 18 år.
Tid och plats: Gålölägret äger
rum 17 juni- 6 juli 2019 på Gålögården i
Stockholms skärgård
Konfirmation: lördag 6 juli 2019
Info och anmälan: Gunilla Lindén, präst
i Högalids församling. Tel 08-616 88 46,
gunilla.linden@svenskakyrkan.se

VI SAMARBETAR ÄVEN MED

Seglarläger på Vitsgarn
Om somrarna anordnas tre konfirmationsläger i samarbete med
Oscars församling. Det här lägret
passar dig som vill ha ett kombinerat
konfirmationsläger och seglarläger.
Under tre veckor ägnas förmiddagarna åt konfirmationsundervisning
ledd av en präst från Svenska kyrkan.

Under eftermiddagarna seglar du
tillsammans med kurskamrater och
seglarinstruktörer. Du får lära dig
allt från hur en segelbåt fungerar till
seglingsteknik, knopar och sjövett.
Dagarna avslutas med samkväm och
andakt.

Info och anmälan: www.vitsgarn.se eller mejla kansliet@vitsgarn.se
Du kan även kontakta Kim Sandberg 08-611 86 72.

