Inbjudan till Konfirmationsläsning
Vad är det som är viktigt för mig? Vad är meningen i mitt liv? Hur vill jag
vara? Vad betyder kristen tro? Hur tänker jag om andra religioner? Vad kan
man göra åt fattigdomen i världen? Kärlek, kompisar, skolan, föräldrar och
världen, hur får jag det att gå ihop?
Tillsammans ska vi lyssna, fundera, prata och lära oss. Men också sporta,
leka, äta, sjunga och titta på film. Allt detta är konfaläsning. Och kanske
kan du som är tonåring växa som människa i kyrkan.
Vi kommer att vara fyra kyrkor inom Equmeniakyrkan, som tillsammans
har konfaläsning – det är ju kul att vara ett stort gäng! Så våra samlingar
kommer att hållas i Johannebergs Equmeniakyrka, Redbergskyrkan,
Majornakyrkan och Rambergskyrkan.

Upplägg – preliminärt

Kostnad
Kostnaden blir ca 3000 kr. Kostnaden bygger på ett självkostnadspris
som innefattar all undervisning inklusive läger.

Ledare
Vi kommer att vara flera ledare i olika åldrar i konfaläsningen. Från
Rambergskyrkan kommer Lisbeth Fhager att vara med (kanske någon
ytterligare).

Anmälan
Vi tar gärna emot intresseanmälan fföre sommaren så att vi redan
då får en känsla för hur många vi kan bli. Denna anmälan är inte
bindande. Du är självklart också välkommen att anmäla dig ända
fram tills vi startar.
Du kan ringa till eller mejla din anmälan till:
Lisbeth Fhager, Rambergskyrkan 076–33 23 3
lisbeth.fhager@rambergskyrkan.se

Höstterminen 2016

• Introduktionskväll för blivande konfirmander och föräldrar i
Johannebergs Equmeniakyrka.

•
•
•

Två kvällar i november och en i december
Ett lära-känna-varandra-dygn i slutet av november
Gudstjänst med Bibelutdelning i början av december

Vårterminen 2017 – preliminärt

•
•

3 övernattningsdygn, ett helgläger och ett 4-dagarsläger i maj.

•

Söndagsgudstjänster en gång i månaden.

•

Konfirmationshelg i maj/juni.

Konfakvällar varannan vecka 8.30–2.00, veckodagar växlar.

För dig som ska börja i 7:an eller 8:an i höst.

Rambergskyrkan vill vara en öppen kyrka där var och en får plats.
Kyrkan vill vara till för alla, därför finns det en mängd olika
uppfattningar om kristen tro.

Rätt stor nu… snart vuxen
... och ska forma ett eget liv

• Vi önskar att hela livet ska få plats i kyrkan, att både tvivel och tro
ska rymmas.

• Vi vill att kyrkan ska vara en mötesplats och en växtplats för
människor i alla åldrar.

På vår hemsida kan du läsa mer om Rambergskyrkan
www.rambergskyrkan.se
De andra kyrkornas hemsidor hittar du här
www.redbergskyrkan.se
www.majornakyrkan.se
www.johannebergsequmeniakyrka.se

Ja, ett alldeles eget liv tillsammans med andra. Det är väl så det är för dig.
Det är mycket som är roligt och en del som är svårt. Ibland funderar man
på många av livets stora frågor och nästan alltid på de små.
Vi i Equmeniakyrkorna Rambergskyrkan, Redbergskyrkan, Majorna
och Johanneberg tror att konfirmationsläsning är ett bra sätt för dig som
tonåring att, tillsammans med andra, få fundera och samtala kring olika
delar av livet. Genom kvällsträffar och helgläger vill vi erbjuda en miljö för
samtal och upplevelser. Välkommen att vara med!

