Hej!
Jag hoppas att du har fått en bra start på terminen!
Vi ser med glädje fram emot hösten och allt som ligger framför! En av de största höjdpunkterna
i Youth är konfirmandåret som börjar den 30e september-2a oktober. Du som har börjat årskurs
8 eller 9, läsåret 22/23 är varmt välkommen att var med på konfirmandåret på Livets Ord. Vi
tackar Gud för de många unga människor som fått möta Honom och utforskat sin tro under de
år som vi har haft konfirmandarbete. Vår bön är under detta år att du ska få en djup gemenskap
med Jesus och blir trygg och grundad i din tro.

Vad handlar konfirmation om?
Konfirmation innebär att ta ett medvetet steg som kristen för att fördjupa sin vandring med
Jesus. Själva konfirmationen förbereds genom undervisningen som är till för att ge
konfirmanderna mer kunskap, och förståelse för den kristna tron, kyrkans lära och ge en
djupare insikt i olika aspekter av det kristna livet. Målsättningen är att leda konfirmanderna
fram till en närmare gemenskap med Jesus Kristus och en god kunskap om den helige Ande. Vi
längtar även efter att de ska känna en självklar plats i kyrkan, Guds rike på vår jord!
Under året går vi igenom följande ämnen:
Vem är Gud Fadern?
Vem är Jesus och vad har han gjort för oss?
Vad innebär frälsningen?
Dop & nattvard
Bön, det inre livet och bibelläsning.
Församlingen – Vad är församlingen och hur kan jag vara en viktig del av den?
Mission & Evangelisation
Den helige Ande – livet med den helige Ande, tungotalet och nådegåvorna.
Dopet är en underbar möjlighet att markera sitt beslut att tro på och följa Jesus Kristus. De som
inte redan är döpta får därför tillfälle under läsåret att döpa sig i församlingen. Dopdatum
kommer längre fram.

Upplägg, tider & platser
Konfirmandundervisningen kommer att ske en helg nästan varje månad (se nedan för datum)
start från september 2022 och pågår till maj 2023, totalt 6 tillfällen som är obligatoriska i
konfirmandåret. Undervisningen avslutas med ett läger under Kristi himmelsfärd.
Helgen startar med Youth night under fredagkväll. Sedan fortsätter undervisningen under
hela lördagen från morgon till kväll. Helgen avslutas på söndagen där vi gemensamt går på
gudstjänsten ihop. Under helgen kommer vi att ha roliga aktiviteter, undervisning och
kvällsmöten. Under hela helgen så övernattar vi i kyrkan.
Tillfällen: 30e sept-2a okt. 18-20 november. 20-22 januari. 17-19 mars. 14-16 april. 17-21 maj.

Om man p.g.a. av mycket goda skäl inte har möjlighet att närvara vid någon av
undervisningsdagarna behöver man lyssna igenom lektionerna hemma via ett videoklipp som
kommer att finnas på nätet och göra inlämningsuppgifterna. Man behöver även meddela oss i
god tid så vi vet att personen i fråga inte kommer dyka upp.
Konfirmandlägret
Dagarna under lägret kommer att innehålla undervisningspass och samlingar i mindre grupper
där vi praktiskt går igenom dagens undervisning. Givetvis kommer vi också att ha dagarna fyllda
till brädden med spännande och roliga aktiviteter. På kvällarna har vi härliga möten och sedan
mysiga stunder med gemenskap. Efter lägret kommer vi att ha en högtidlig och glädjefylld
konfirmationsgudstjänst på Livets Ord. Mer information om lägret kommer att skickas ut under
våren. Då kommer konfirmanderna även få välja vilka de vill sova med under lägret.
Pris
Priset för hela året, undervisningdagar samt läger är 2995. Om ni inte vill betala det som en
klumpsumma kan betalningen delas upp på 4 delbetalningar à la 750 kr utspridda under året. De
första fakturorna skickas ut i september. Önskar du delbetalning så skriver du detta i övrig
information i anmälan.
I priset ingår undervisningen, frukost, lunch, middag (lördagarna, enbart frukost på söndagarna
och enbart kvällsmacka på fredagarna) Samt lägret med mat (frukost, lunch, middag och
kvällsfika), logi och kostnader för aktiviteter. Alla konfirmander kommer även att få en bibel av
församlingen.
Anmälan
Sker genom att gå in på länken på hemsidan- anmälan för konfirmation. Där kan ni fylla i alla
uppgifter och sedan invänta vidare info till den mejladress ni angiver i formuläret. Sista
anmälningsdag är söndagen 21a augusti.
Vi behöver din hjälp!
Under konfirmandsöndagarna samt på lägret gör alla ledare en fantastisk insats med all
planering innan och genomförande under dagarna av de olika momenten. Det som är svårt för
ledarna att hinna med är att ordna med fika/laga mat till alla konfirmander. Därför skulle jag
vara oerhört tacksam om du som förälder vill hjälpa till i köket under någon av
undervisningsdagarna eller på lägret. Nedan finner ni youths mejladress, hör av dig till den om
det är så att du kan hjälpa till. Vi behöver hjälp under lördagarna, söndag morgon
Frågor
Om du har frågor om konfirmationen eller dopet kan du höra av dig till mig eller någon annan av
församlingens pastorer. Praktiska frågor är det lättast att mejla till Youth Office
youth@livetsord.se
Med vänliga hälsningar,

Fabrice Ahishakiye
018-489 80 32
Youthpastor Livets Ord
Youth avdelningen
018-489 80 34

