
 

 

Till konfirmander och konfirmandföräldrar 

Hej! 

Vi hoppas att du som konfirmand känner dig efterlängtad. Vi är många som ser framemot 

att få träffa och lära känna dig! 

Här kommer information med läsårets alla datum och tider, samt kontaktuppgifter till 

ledare. På baksidan finns också packlista inför sommarlägret.  

Förträffar 

 Följande fredagar ses vi kl 18.00 – 21.00 i Stora församlingssalen, Jungfrugatan 2B. 

Vi äter tillsammans och har pass. Om restriktionerna tillåter avslutar vi med 

popmässa, annars med en enkel andakt: 19 feb (upptakt), 19 mars, 23 april.  

 Övernattning i kyrkan 23 – 24 april. Vi ses den 23 april kl 18.00 på Jungfrugatan 2B 

och avslutar 24 april kl 10.00. Medtag sängkläder, liggunderlag/madrass, sovsäck, 

kudde, ev mediciner, tandborste och hygienartiklar.  

 Vi ses också följande söndagar i Hedvig Eleonora kyrka, då vi börjar med att fira 

högmässa kl 11.00 för att sedan äta och ha pass: 9 maj samt 30 maj. Slut kl 15.00.  

Sommarläger 

 Torsdag 17 juni kl 13.00 avgår abonnerad buss från Hedvig Eleonora kyrka till 

Stiftsgården Marielund på Ekerö (se baksidan för packlista).  

 Torsdag 24 juni avgår bussen från Marielund och vi är tillbaka cirka kl 11.30 vid 

Hedvig Eleonora kyrka. 

 Midsommarafton firar konfirmanden hemma, och vi ses igen på midsommardagen: 

 Lördag 26 juni kl 15.00 – 18.00 träffas vi i Hedvig Eleonora kyrka för repetition och 

konfirmationsfoto. (Det står en annan tid i foldern, men den stämmer alltså inte.) 

 Söndag 27 juni kl 11.00: Konfirmationsmässa i Hedvig Eleonora kyrka! Mässan 

pågår cirka en timme och vi hoppas att restriktionerna har lättat till dess.  

Föräldramöte 

Söndag 30 maj kl 13.00 – 14.00 i Hedvig Eleonora kyrka. Anmälan sker till 

olle.liljefors@svenskakyrkan.se senast den 25 maj. Observera att mötet är frivilligt och pga. 

pandemin så ser vi helst att bara en vårdnadshavare per konfirmand är med på mötet, tack.  
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Packlista 

 Sängkläder för enkelsäng samt pyjamas 

 Kläder för både varma och kalla sommardagar. 

 Badkläder, handduk och solkräm 

 Sköna skor att vandra i samt regnstövlar och regnjacka 

 Bibel och psalmbok (utdelas till konfirmanden under en av förträffarna) 

 Eventuella mediciner 

 Tandborste och hygienartiklar 

 Vattenflaska 

 Eventuellt armbandsur, kamera och instrument (dessa saker är frivilligt) 

 OBS! Vi påminner om att lägret är fritt från mobiler/datorer och liknande elektronisk 

utrustning. Självklart är lägret också fritt från alkohol, tobak och droger.  

 

Kontaktuppgifter: 

 Olle Liljefors, präst, tel 08 545 675 72, olle.liljefors@svenskakyrkan.se 

 Sofie Söderin, konfirmandassistent, sofie.soderin@live.se 

 Simon Aspberg, konfirmandassistent, tel 0707 45 07 37, 

simon.aspberg@svenskakyrkan.se 

 Stiftsgården Marielund, 08 560 200 16 

 

Varmt välkommen till konfirmationsverksamheten i Hedvig Eleonora församling! 

Bästa hälsningar/ 

Sofie, Simon, Olle och övriga ledare 

  

 

 

 

 

  

 

mailto:olle.liljefors@svenskakyrkan.se
mailto:sofie.soderin@live.se
mailto:simon.aspberg@svenskakyrkan.se

