2022

KONFIRMATION

ANMÄLAN
ÖPPNAR
MÅNDAG
17 MAJ!

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?
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 församlingar:
Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Oscars
församling. Läs om de alternativ som
finns att välja på och kom ihåg att det inte
spelar någon roll i vilken församling du
bor. Var du väljer att konfirmeras är helt
upp till dig.

Anmälan för våra alternativ
öppnar den 17 maj

Vid anmälan behöver du ange
konfirmandens namn, personnummer
samt mejladress och telefonnummer till
vårdnadshavare.
Hittar du inget alternativ i den
här foldern som passar dig?
Du hittar fler alternativ på
www.svenskakyrkan.se/konfirmation
Särskilt stöd och Gålölägret
Du är välkommen till våra grupper i de
tre församlingarna på Östermalm även om
du är i behov av särskilt stöd! Gålölägret
vänder sig till dig som går i grundskola,
resursskola, specialskola eller särskola. Du
kan läsa mer om det här:
www.svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret

Hur var det att konfirmeras?
Fick större förståelse för livet

– Jag fick en annan bild av kyrkan och blev positivt överraskad! Vi gick igenom kristendomens grunder och jag
fick dessutom en större förståelse för livets olika skeden.
En slags acceptans för att både mot- och medgångar är en
del av livet. Vi hade en fin gemenskap i gruppen. Tidigare
var jag lite blyg men jag utvecklades under konfirmationstiden och vågade ta kontakt med allt fler när vi åkte på
läger tillsammans. Nu är jag en av ungdomsledarna!
Tilda Uhlén Arenbro

Det bästa var gemenskapen

– Det var väldigt roligt och jag har många fina minnen! Vi
åkte på läger och jag fick en större förståelse för kristendomen. Men det bästa var gemenskapen, vi hade kul ihop
och alla i gruppen var inkluderande. Jag fick nya vänner
och flera av oss är nu ungdomsledare för nya konfirmander. Jag kan verkligen rekommendera andra att konfirmeras!
Vincent Köpper

Vandringen var en upplevelse

– Det var väldigt roligt! Jag träffade många nya människor,
lärde mig mycket om kristendom och fick nya synvinklar
på hur man kan tänka kring viktiga frågor i livet. Jag blev
också lite säkrare i mig själv under den här tiden. Ett av
mina bästa minnen var när vi vandrade under ett läger. Vi
gick i tystnad och reflekterade över olika saker. Det var
en upplevelse! Jag tyckte mycket om min grupp, miljön i
kyrkan och fortsätter nu som ungdomsledare.
Salome Lingesjö

Jag har fått vänner för livet

– Gemenskapen var fantastisk och jag har fått vänner för
livet. En vandring gjorde också ett starkt intryck! Under
en hel dag vandrade vi i tystnad och det gav mig flera
insikter. Meningen med livet och hur viktigt det är – det
är en gåva från Gud. Jag känner också en tacksamhet
över allt jag har i livet. Min tro har fördjupats och jag är
nu ungdomsledare. Jag ser fram emot att vägleda andra
ungdomar på sommarlägret!
Christian Sundström Bornestaf

Vårläsning med
påskläger på Björkö

Sommarläger 1
på Björkö

Vill du åka på läger utan att vara borta på
sommarlovet? Då är påsklägret på Björkö
något för dig! Gruppen träffas fyra helger i
församlingen under julen och våren. Under
påsklovet åker vi på ett femdagarsläger till
Björkö.

Sommarläger med
vacker skärgårdsLäger
miljö runt
knuten. Du som 27/6–9/7
väljer att konfir2022
mera dig på Björköläger 1 kan förvänta dig
spännande diskussioner,
tävlingar, samarbetsövningar, lekar, drama och
mycket mer!
Vi samtalar också om Gud,
tro, kärlek, relationer och
andra stora livsfrågor.
Björkögården ligger vid
en fin badplats och har
stora grönområden precis
utanför dörren.
* Både under höstterminen
2021 och vårterminen
2022 kallar vi till informationsträff för konfirmander och föräldrar.
* Läger måndag 27 juni
–lördag 9 juli 2022 på
Björkögården.
* Konfirmation i
Oscarskyrkan söndag
10 juli 2022 kl 11.00.
* Max 25 deltagare.

Konfirmationen är veckan efter lägret.
Under våra träffar i stan och när vi är på läger
funderar vi över livets stora frågor och hur Gud
får plats i allt detta. Vi kommer också att göra
en massa roliga lekar, tävlingar och ägna tid till
att lära känna varandra. Vi jobbar även
skapande och gör samarbetsövningar.
Både under höstterminen 2021
och vårterminen 2022 kallar vi
till informationsträff för
konfirmander och föräldrar.

Läger
10/4–14/4
2022

Gruppen träffas fyra helger:
4–5/12 2021, 22–23/1, 19–20/2, 26–27/3 2022.
Läger söndag 10 april–torsdag 14 april 2022
på Björkögården på Väddö.
Repetition inför konfirmationen,
lördag 23 april 2022 kl 10.00–14.00 i Oscarskyrkan.
Konfirmation i Oscarskyrkan
söndag 24 april 2022 kl 11.00.
Max 20 deltagare.
Mer info: www.svenskakyrkan.se/
oscars-forsamling/konfirmation
Frågor och anmälan:
oscars.forsamling.konfirmation
@svenskakyrkan.se eller ring 08-442 51 00.
Alternativet är kostnadsfritt.

Mer info:
www.svenskakyrkan.se/
oscars-forsamling/
konfirmation
Frågor och anmälan:
oscars.forsamling.
konfirmation
@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.
Kostnad: 6 500 kr.

Sommarläger 2
på Björkö

Sommarläger
på Medevi

Sommar i
Stockholm

Sommarläger med vacker
skärgårdsmiljö
runt knuten.
Läger
Du som
25/7–6/8
väljer att
konfirmeras
2022
på Björköläger
2 kan förvänta dig
spännande diskussioner,
tävlingar, samarbetsövningar, lekar, drama och
mycket mer! Vi samtalar
också om Gud, tro, kärlek,
relationer och andra stora
livsfrågor. Björkögården
ligger vid en fin badplats
och har stora grönområden
precis utanför dörren.
* Både under höstterminen
2021 och vårterminen
2022 kallar vi till informationsträff för konfirmander och föräldrar.
* Läger måndag 25 juli–
lördag 6 augusti 2022 på
Björkögården.
* Konfirmation i
Oscarskyrkan söndag
7 augusti 2022 kl 11.00.
* Max 25 deltagare.

Sommarläger vid
traditionsfyllda,
charmiga Medevi Brunn
med gångavstånd till
Vättern. Du som väljer
att konfirmera dig på
Medevilägret kan se fram
emot en härlig tid där vi
funderar på
livet och
Läger
Guds
20/6–2/7
existens.
2022
Vi har
diskussioner
och gruppövningar, leker,
badar, sjunger och mycket
mer.
* Både under höstterminen
2021 och vårterminen
2022 kallar vi till informationsträff för konfirmander och föräldrar.
* Läger måndag 20 juni–
lördag 2 juli 2022 på
Medevi Brunn.
* Konfirmation i
Oscarskyrkan söndag
3 juli 2022 kl 11.00.
* Max 30 deltagare.

Är det där med att åka iväg
på läger inget för dig? Eller
vill du bara njuta lite extra
av ett somrigt Stockholm?
Då är vårt alternativ
Sommar i Stockholm
något för dig! Gruppen
träffas i Djurgårdskyrkan
under två veckor, dagtid,
och tillsammans funderar
vi på vem både du och
Gud är. Allt detta blandas
med att vi leker, lär känna
varandra och jobbar
både med diskussioner
och samarbetsövningar.
Vi kommer även att göra
utflykter till olika platser
runt om i Stockholm.
* Både under höstterminen
2021 och vårterminen
2022 kallar vi till informationsträff för konfirmander och föräldrar.
* Gruppen träffas under
dagtid måndag 13 juni–
onsdag 22 juni 2022.
* Konfirmation i Oscarskyrkan torsdag 23 juni
2022 kl 11.00.
* Max 30 deltagare.

Mer info:
www.svenskakyrkan.se/
oscars-forsamling/
konfirmation
Frågor och anmälan:
oscars.forsamling.
konfirmation
@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.
Kostnad: 6 500 kr.

Mer info:
www.svenskakyrkan.se/
oscars-forsamling/
konfirmation
Frågor och anmälan:
oscars.forsamling.
konfirmation
@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.

Kostnad: 6 500 kr.

Mer info:
www.svenskakyrkan.se/
oscars-forsamling/
konfirmation
Frågor och anmälan:
oscars.forsamling.
konfirmation
@svenskakyrkan.se eller
ring 08-442 51 00.
Alternativet är kostnadsfritt.

Sommarläger
på Gotland
Sommarläger på Sudret, södra Gotland, är
ett underbart sätt att börja sommarlovet
på. Under två veckor delar vi
vardag, liv, tro och tvivel.
Läger
Du får möjlighet att ta
27/6–8/7
reda på vad kristen tro
2022
handlar om och vem du är
i gemenskap med andra.
Under lägret kommer vi även att besöka
Visby, grilla på stranden, diskutera, leka
och förhoppningsvis få vänner för livet.
* Gudstjänst i Engelbrektskyrkan med
inskrivning söndag 30 januari 2022.
* Vi träffas en lördag och två söndagar
under våren 2022, datum meddelas
senare.
* Läger måndag 27 juni–fredag 8 juli
på Ekegården, Gotland.
* Lördag 9 juli, övning inför 		
konfirmationen samt fotografering
i Engelbrektskyrkan.
* Konfirmation i Engelbrektskyrkan
söndag den 10 juli 2022 kl 11.00.
* Max 35 deltagare.
Mer info och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/
konfirmation
Frågor:
Gabriella Johansson, präst,
gabriella.johansson@svenskakyrkan.se
eller tel: 08-406 98 09.
Alternativet är kostnadsfritt.

Sommarläger med Hedvig Eleonora!
Vid Mälarens strand på Ekerö
ligger underbara Marielund.
Det är en perfekt plats att
Läger
starta sommarlovet på!
11-17/6
Här finns egen badstrand,
2022
fotbollsplan och ett mysigt
litet kapell. Här serveras vi
god mat och talar om tro, hopp och
kärlek. Vi varvar lek, allvar, skratt och
musik och skapar minnen för livet.
* Sista anmälningsdag är 1 januari 2022
(lägret har max 34 deltagare).
* Inskrivning och upptakt söndag
16 januari 2022 kl 11.00 (slut kl 15.00).
* Cirka en förträff i månaden under
vårterminen.
* Läger på Stiftsgården Marielund
11–17 juni 2022.
* Konfirmationsrepetition lördag 18 juni i
Hedvig Eleonora kyrka kl 11.00–16.00.

* Konfirmation i Hedvig Eleonora kyrka
söndag 19 juni kl 11.00.
Mer info och anmälan:
Olle Liljefors, präst,
olle.liljefors@svenskakyrkan.se, eller
tel: 08-545 675 72.
Lägret är kostnadsfritt.

