
Ha kul… 

”Jag vill!! Jag vill!! Ta mig!!” Så lät det när vi lekte på senaste konfirmandlägret. Det är en härlig 

känsla när alla är med. Vi har kul ihop, tillsammans. Det är faktiskt inte självklart. När man leker 

känner man gemenskap. När man känner gemenskap får man omsorg om varandra. När man har 

omsorg om varandra, vill man ge varandra – bra saker, som t ex välmående, uppmuntran och vänskap.  

Att man är som man är, unik, blir en härlig krydda. Du är du och jag är jag, det är bara bra. Och när vi 

brottas med livets frågor, är det en trygg miljö att brottas i. Livet och döden. Gud och Jesus. Skapelse 

och dop. Kyrka eller varför kyrka? Varat och ovarat…vad det nu kan vara eller inte vara.  

Nu har vi släppt iväg våra ”gamla” konfirmander, ett år äldre, kanske lite klokare, med en erfarenhet 

av konfirmationstiden. Flera kommer tillbaka som ledare till hösten. Kanske blev konfirmandtiden 

som de trodde. Eller mycket roligare. Många tror kanske att det bara är tråkigt. Till dig säger vi att: 

konfirmation är  – Inte som du tror. Vi tror att det är bättre än du tror i så fall.  

Välkommen att testa till hösten! Vi välkomnar alla som är födda 2001 eller börjar åttan för att se om 

den här gemenskapen funkar för dig under ett år. Missade du att konfirmeras när du var 14 så är du 

också välkommen att höra av dig.  

Vågar du? Vill du? Kanske lära dig något nytt och utvecklas? Lära känna nya kompisar, ha 

gemenskap, kanske leka någon gång och kanske - ha kul? 

www.intesomdutror.se 

Du kan även gå in på vår hemsida och klicka på konfirmandfliken där du ser vår egen 

konfirmandbroschyr och anmälningsblankett.  

http://vastanfors.svenskakyrkan.se 
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