Viktig info – föräldramöte 9 november
1. I oktober var konfagruppen på sitt första konfadgyn. Det blev två härliga dagar där
konfirmanderna själva fick se till att det blev en skön kväll med festlig dukning, tacos,
kladdkaka och underhållning. Vi snackade om ”Bön” och hade extra mycket tid för andakt.
2. Både föräldrar och ledare upplever att fikat har fungerat bra! Men vi har märkt att många är
hungriga och att brödet nästan alltid tar slut. Därför föreslår vi ledare att man handlar så att
alla kan få två mackor var. Vi är just nu 23 konfirmander och ca 20 ledare. Så 90 skivor bröd
borde räcka gott. Vi nämnde också att det är bra om de som har hand om fikat kan leverera
matkassarna kl. 15.45 så vi hinner förbereda fikat ordentligt innan samlingen.
3. Uppslutningen på de gudstjänster som konfirmanderna ska gå på under läsåret har hittills
varit relativt bra. Nästa gång vi ska vara med som grupp är första advent (den 3 december kl.
10.00). Men det är viktigt att den som missat ett tillfälle kompletterar detta med att gå en
annan söndag så fort som möjligt. Då tar man bara en bild på sig själv i kyrkan efter
gudstjänsten och skickar till mig.
4. Nu är det klart att konfirmationshögtiden kommer tidigareläggas en helg. Skriv där för in
söndagen den 20 maj kl. 10.00 i alla era kalendrar. Missa inte heller att det kommer bli ett
hejdundrans party på fredagskvällen den 18 maj och ett genrep för alla konfirmander på
lördag förmiddag (19 maj). Dessa tider kommer finnas med på vårens schema som delas ut i
januari.
5. Nu närmar sig vårt skidläger ”Snowlo 2017” med stormsteg. Detta lägret är inte en del av
konfirmationen men många konfirmander och ledare brukar åka med. Lägret pågår mellan
27 dec-1 jan. Läs mer och anmäld dig här: https://snowlo.se/ (sista anmälningsdag är 30 nov)
6. Det är också klart att det stora lägret i april inte kommer byta datum. Vi kommer alltså åka
till lägergården ”Sjöhaga” efter skolan torsdagen den 26 april och komma hem igen på
eftermiddagen söndagen den 29 april. Detta innebär att konfirmanderna behöver ta ledigt
från skolan fredagen den 27 april. Mer information kommer i en särskild folder under våren.
7. Dessutom är det bestämt att vi kommer åka på ytterligare ett konfadygn den 27-28 (ev 29)
januari. Mer om plats och tider kommer meddelas senare.
8. Någon gång under februari eller mars kommer vi bjuda in till ett sista föräldramöte där vi går
igenom allt som ni behöver veta om läger, avslutningsfest och konfirmationshögtid.
9. Schema och viktiga dokument finns också att ladda ner på vår hemsida: www.eqal.se/konfa
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