KONFIRMAND 2019 – 2020

Örby-Skene församling

Nu har du chansen att bli KONFIRMAND !!!
Vad är KONFIRMATION ?!
En grundkurs
i vad kristen
handlar om.
tro.

En tid att samtala och
diskutera om livets stora
och viktiga frågor.

Konfirmationen är en bekräftelse
på dopet. Du behöver inte vara
döpt för att bli konfirmand. Du som
inte är döpt får möjlighet till det
under konfirmandtiden.

En tid för goda
möten och
gemenskap, för
allvar och
skratt, för
lägerliv och lek.

Vi har tre konfirmationsgrupper. Samtliga är kostnadsfria. I varje
alternativ ingår: träffar i Örby- eller Skene församlingshem, att delta i
gudstjänster och läger.

Sommargruppen startar sön 29 sept kl 11.00 med gudstjänst i Skene kyrka.
Därefter konfaträff till 14:30. Vi träffas även lör 23/11 kl 9-12.30 och har
därefter 3 träffar under våren, lör- el söndagar. I v.25 träffas vi mån-tors kl 912.30. I v.26 är det läger på Gullbrannagården (Halmstad) och under v.27
träffas vi mån-fre kl 9-12.30. För dig som gillar att åka på långläger är detta ett
mycket bra alternativ. Konfirmation sker lör 4/7 - sön 5/7.
Ansvarig präst: Magnus Skredsvik, Ledare: Terése Blidö, Paulina Johansson

Örbygruppen träffas måndagar efter skolan i Örby församlingshem med
början måndagen den 9 sept kl 14.30- 16:30. Det finns fika från 14:30. Gruppen
åker på ett läger fre 27/9 – lör 28/9 i Kalv. Det ordnas också ett läger under
våren. Konfirmation sker lör 25/4 – sön 26/4 i Örby kyrka
Ansvarig präst: Göran Landgren, Ledare: Agnetha Häggander, Paulina
Johansson

Skenegruppen träffas torsdagar efter skolan i Skene församlingshem, med
början torsdagen den 12 sept kl 15.30 -17:30. Det finns fika från 15:30.
Gruppen åker på ett läger fre 25/10 – lör 26/10 på Helsjön, samt ett läger på
våren. Konfirmation sker lör 9/5 – sön 10/5 i Skene kyrka.
Ansvarig präst: Magnus Skredsvik, Ledare: Terése Blidö, Paulina Johansson

Informationskvällar om KONFIRMATION onsdagen den 28 aug kl 18:30 i
Örby församlingshem och torsdagen den 29 aug kl 18:30 i Skene
församlingshem. Då berättar vi mer om våra grupper och man kan lämna in sin
anmälan. Både föräldrar & ungdomar är välkomna!

Kontakta oss gärna: Göran Landgren, 182 81, 0706 18 28 12
Magnus Skredsvik, 182 41, 0704 73 25 54
Agnetha Häggander, 182 84, 070 946 92 46

Terése Blidö, 182 42, 0707 58 77 68
Paulina Johansson, 182 49, 07611491 77

Fyll i din anmälan på talongen. Lämna eller skicka till Pastorsexp. i Örby.
Adress: Örby-Skene församling, Skenevägen 5, 511 31 Örby.
Du kan även anmäla dig på vår hemsida: www.orbyskeneforsamling.se

Vi vill ha din anmälan senast torsdag 5 sept !!!
Konfirmandens namn:
Personnr:
Adress:
Konfirmandens mobilnummer:
Målsmans namn & mailadress:

Val av grupp (kryssa)
Sommargrupp
Skenegrupp

Örbygrupp

