
NAMN: ________________________________________ 

ADRESS: _______________________________________ 

FÖDELSEDATA (12 SIFFROR): ________________________ 

TELEFON: ______________________________________ 

MAIL: __________________________________________ 

MÅLSMAN: _____________________________________ 

MÅLSMANS MAIL: _______________________________ 

MÅLSMANS TELEFON: ___________________________ 



Hur väljer man rätt? Finns det 

något fel? Vem är egentligen 

Jesus?  Vem är jag? Är Bibeln 

på riktigt?  

Hur är man en bra vän? 

Varför finns det ondska?  

Det är en del av 

frågorna vi kommer ta 

upp under 

konfirmationen under 

året. Här får du 

tillsammans med 

andra fråga, tänka och 

fundera och utvecklas 

som person. Samtidigt 

som du lär dig mer om 

den kristna tron.  

Vi kommer att träffas 

varannan onsdag, efter 

skolan på Bokcafé Lovisa 

klockan 15:30-17:30.  

Varje gång bjuder vi på 

enkelt fika. Och därefter har 

vi veckans innehåll. Första 

träffen är onsdag 7/10  

Utöver onsdagarna kommer vi 

eventuellt också träffas någon 

lördag. En helg under hösten 

och en helg i början av året 

åker vi iväg på hajk. I maj åker 

vi på ett gemensamt storläger 

med fler konfirmandgrupper. 

Avslutningen, även kallad 

konfirmationshögtiden blir en 

lördag och söndag i slutet på 

maj/början på juni. 

Konfirmationsåret är gratis med 

en subventionerad kostnad för 

hajkerna och lägret. 

Ledare och lärare för 

konfirmationsåret är Lotta 

Högsveden, pastor i 

Alliansmissionen och Emelie 

Arvidson Ejesdotter, pastor i 

Baptistkyrkan. Det kommer 

också vara med några 

hjälpledare.  

Under året får vi också besök av 

några gäster som berättar om 

sina erfarenheter och sina liv. 

Gör du när du bestämt dig, dock senast den 25 augusti.  

Lämna nedanstående blankett till Lotta (Bokcaféet/Klöverdala) eller 

Emelie (Baptistkyrkan). Alternativt kan du skicka anmälan via mail. 

Du som går i års-

kurs åtta nästa läsår 

får en inbjudan till 

konfirmationsläs-

ning. Det är även 

möjligt för dig som 

går i årskurs sju el-

ler nio under året 

att anmäla sig.  

Om du eller din familj  
funderar över något får ni 
gärna höra av er till: 
 

Lotta Högsveden  
072-027 56 72  
lotta.hogsveden 
@alliansohog.se  
 

Emelie Arvidson Ejesdotter 
073-060 44 51 
emelie.gunnarsson 
@baptistkyrkan.se 


