


 

Konfirmation läsningens upplägg 

• För dig som är född 2006 eller börjar åk 8. 

• Vi träffas varannan vecka på torsdagar, i anslutning till  
att skolan slutar. Start 10 september kl 16—18.30. 

• En helg i början av höstterminen kommer vi ha en övernattning så att 
vi kan lära känna varandra 

• En helg i början av vårterminen kommer vi också ha en övernattning. 

• I slutet av konfirmationstiden åker vi på ett konfirmationsläger. 

• Konfirmationshögtiden kommer äga rum på Pingsthelgen (ändringar 
kan uppstå på grund av Covid-19) 

 

Vem ansvarar? 

Linghemskyrkan (Equmeniakyrkan) och Verkstan Askeby ( Elimförsamlingen 

Askeby/Örtomta)  genomföra konfirmationsundervisning tillsammans , i 

Linghemskyrkans lokaler.  

 

Anmälan 

För att anmäla sig till vår konfirmationsundervisning  

fyll i denna länk: forms.gle/XpbGFFM9jucpHsD86 

QR-kod till länken —>  

 

Konfirmation –Vad är det? 

Konfirmation är ett tillfälle där olika frågor som t ex livet, döden, tonåren, 

tro, relationer m.m. får en chans att diskuteras utifrån en kristen syn. 

 Vi vill tillsammans med dig fundera och reflektera över livets frågor. 

 Vi vill  ge en grundläggande kunskap om vad kristendom är och vad 

det kan betyda i ditt liv. 

 Vi vill  också ge dig ett år av gemenskap med vänner och möjlighet 

att reflektera över dig själv och din egen tro. 

 

Gemenskap med kompisar, möjlighet att under ett år fundera tillsammans 

på det som inte alltid är så självklart, och söka kunskap om  kristen tro i  

grupp. 

 

Får vem som helst gå med i konfirmationen? 

Ja självklart! Du behöver inte vara döpt för att konfirmeras hos oss. 

 

Vad kostar det? 

• Undervisningen kostar ingenting. 

Men vi kommer att ta en avgift när vi åker på hajker och läger.  

Sen eftersom konfirmanderna kommer direkt från skolan fixar vi 

mellanmål, vilket kostar 150kr per termin. 

Har du frågor eller funderingar höra av dig till oss! 

 

Anton: anton@linghemskyrkan.se eller 0765-556674 

Henrik: henrik@linghemskyrkan.se eller 0708-174241  
Johanna: johanna.elander@elim.se 0739-012949  


