
 

 

Till Dig som är född 2003 eller tidigare och vill konfirmera Dig!   

 

  
 
Inför varje ny kursstart skickar vi ut inbjudan till Dig som börjar åttan att haka på konfirmandkursen som startar i 

vår församling.  

 

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och konfirmationen har sin grund i dopet. Som barn döptes du en gång, 

därför är det möjligt för dig att ta reda på vad det egentligen innebär att vara döpt.  

 

Du kanske vet allt om vilka appar som användas just nu, vet vilka låtar som ligger på topplistan på Spotify? 

Kanske kan allt om hockey, basket eller ridsport. Hur förälskelse är och lycka känns - som när man skrattar så 

man fåt ont i magen. Du vet kanske hur det är att vara älskad… eller oälskad?  

Men hur mycket vet du om Gud? Är du redo att utforska något nytt? Eller vet du redan lite och vill veta 

mer?  

 

Välkommen till ett år där du och ditt liv ställs i fokus! Nya sätt att se på livet, kanske nya svar, kanske nya frå-

gor, nya erfarenheter! Garanterat ett spännande och kanske livsavgörande år. 

 
I konfirmandkursen presenterar Kyrkan Bibelns och den kristna trons svar på livet och bjuder in till ett fördjupat 

liv tillsammans med Gud i hans gemenskap.  

 

Läsåret 2017/18 inbjuder vi speciellt alla som är födda 2003 eller tidigare att gå i konfirmationsläsning och att 

konfirmeras. Konfirmandtiden sträcker sig från höst till vår och avslutas med en stämningsfull högtid, konfirma-

tionen.  

 

Konfirmandtiden kan läggas upp på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att kurserna genomförs enligt Svenska 

kyrkans konfirmandriktlinjer och består bl.a. av 60 undervisningstimmar och innehåller minst fyra lägerdygn. 

Gemensamt för samtliga konfirmander är också att alla deltar i gudstjänsten minst vid tio tillfällen. I vår försam-

ling är konfirmationsläsningen kostnadsfri. Om någon inte skulle vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan är 

man ändå välkommen. För att fullfölja kursen och bli konfirmerad förutsätts till sist dop och medlemskap. 

 

Nu är det dags att anmäla sig. Det som gäller i år är att alla som vill börja kursen och anmäler sig kommer att åka 

i väg till ett upptaktsläger som är gemensamt för alla. Lägret sker i lägergården på Seskarö och den sista 

sommarlovsveckan, dvs. söndag- tisdag 20 - 22 augusti 2017    

 
Notera datumet för lägret och sista dag för anmälan. Anmälan gör du genom att gå in på församlingens hemsida: 

overtorneaforsamling.se Där fyller du i alla uppgifter så får du sen hem ett lägerbrev om vad man ska ta med 

sig, om tider och allt annat om lägret.  

 

Sista anmälan är måndagen den 1 augusti 2017 

 

Vid frågor, kontakta, Stefan Aro, telefon: 070- 2918885. Epost: stefan.aro@svenskakyrkan.se eller Auli Kohkoi-

nen, telefon: 0927-79884. Epost: auli.kohkoinen@svenskakyrkan.se 

 

Välkommen med! 

Många hälsningar! 

Eva, Auli, Lena, Marja, Jonas och Stefan 
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