Konfirmation 17/18
Equmeniakyrkan Alingsås
Uppstart
Vi träffas på fredagar kl. 16.00-18.00 fr.o.m. 15 september. Att konfirmera sig hos oss kostar
ingenting, förutom självkostnadspris på hajker och läger. Det brukar handla om ca 1500 kr för hela
året. Varken dop eller tro är ett krav för att bli konfirmerad. Vi möts för att tillsammans förstå och
upptäcka vad kristen tro är och få möjlighet att samtala med varandra om existentiella frågor.

Bibelutdelning
Den 15 oktober kl. 10.00 presenterar vi alla konfirmander i vår ordinarie gudstjänst. Då får
konfirmanderna sina Biblar och vi bjuder alla föräldrar och syskon på kyrkkaffe efteråt!

Läger och övernattningar
För att lära känna varandra lite bättre kommer vi att ha en övernattning i någon närliggande kyrka 67 oktober, från fredag kl. 16.00 till lördag kl. 11.00.
Det blir också en övernattning i januari eller februari som vi meddelar datum för senare.
Den 26-29 april åker vi på ett läger tillsammans med konfirmander från andra orter. Vi kommer bo på
en lägergård som heter Sjöhaga i Timmersdala. Den 26 april är en vanlig skoldag som man behöver ta
ledigt från, men det brukar inte var något problem.

Gudstjänster
Under året förväntas konfirmanderna också vara med på tre gudstjänster per termin. Så långt som
möjligt vill vi att konfirmanderna går på samma gudstjänster, då kan vi sitta tillsammans. Datumen
finns på konfirmandernas schema.

iGod
Den 22 september och 24 november har vi två obligatoriska ungdomsgudstjänster som kallas iGod
och som ersätter den vanliga konfirmationsläsningen. De här kvällarna är det mycket folk, musik och
ett schyst fika. Vi möts kl. 18.00, en timme innan iGod börjar. Vi bjuder alla konfirmander på ett
enkelt fika efteråt, men det kan vara bra att ha med sig lite pengar om man vill köpa något mer i
caféet eller lägga en slant i insamlingen. Det är fritt att gå när gudstjänsten är slut vid ca kl. 21, men
det finns också möjlighet att stanna fram till kl. 24.

Fikainformation
Konfirmanderna turas om att handa/baka till fikat. Vi rekommenderar mackor, pålägg och något litet
sött till 50 personer. Saft, kaffe och te finns i kyrkan. Maten behöver finnas på plats senast kl. 15.45
så ledarna hinner förbereda fikat i tid.

Föräldraträffar
Under året kommer vi ha ett par föräldraträffar/termin. Nästa är den 9 november kl. 17.30-18.30 här
i kyrkan.
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Konfirmationshögtid
Året avslutas 25-27 maj med både festligheter och högtidligheter. Den 25 maj är alla familjer
välkomna till en festkväll med mat, underhållning och minnen från året. Den 27 maj möts vi alla igen
till konfirmationshögtid i kyrkan kl. 10.00. Då kommer konfirmanderna själva att medverka. Lördagen
samma helg har vi ett genrep med alla konfirmander, mellan kl. 09.00-12.00.

Välkommen!
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