
Anmälan: (kan även mailas)

Namn: _______________________________________________

Adress: _______________________________________________

Mobil: _______________________________________________

Personnummer:
_______________________________________________

Ev allergier eller 
annat som kan    
vara bra att veta  
för kursledningen:________________________________________

                            ________________________________________

Vårdnadshavare: 
Namn: _______________________________________________

Adress: _______________________________________________

Mobil: _______________________________________________

Vårdnadshavares underskrift:

_______________________________________________

För frågor eller anmälan:

Pastor Mikael Hansson, 
mikael.hansson@frikyrkan.cc 
eller mobil 073-5832877 

 Häng med på konfirmation läsåret 2021-2022!

mailto:mikael.hansson@frikyrkan.cc


Häng med på Frikyrkan Siljansnäs konfirmation 2021-2022!

Häng med på konfirmation i en skön blandning av undervisning, 
gemenskap och upplevelse av vad kristen tro är för något! Du 
behöver inte vara van att gå i kyrkan, vara döpt eller ens veta vad 
du tror på för att vara välkommen!

Träffarna kommer att ske lördagseftermiddagar ungefär var tredje 
vecka, med tre lektioner per gång. Undervisningen kommer bland 
annat att utgå från Alpha Ungs videomaterial som tar upp olika 
delar av vad kristen tro är och därefter deltagarnas egna 
reflektioner om innehållet. Deltagarna kommer även att få titta på 
och lära sig klassiska bibelord som är grunderna i den kristna tron.
Mycket utrymme kommer att ges till reflektion och chans att 
praktisera det de lär sig.
Se samtliga datum och tider på nästa sida.

Mellan träffarna har deltagarna uppdrag att utföra som ger poäng 
till den kommande träffen. Poängen ger symboliska vinster för att 
uppmuntra deltagarna att få egna upplevelser och förståelse av 
olika kyrkors verksamhet och gudstjänstliv.
Uppdragen kan vara till exempel att besöka olika gudstjänster, 
men även att hjälpa till vid gudstjänster med sång, drama, 
ljudteknik, fika med mera.

Kontiunerlig kontakt med deltagarna kommer att hållas via sociala 
medier och telefon.

Konfirmationen avslutas med en konfirmationshögtid i Frikyrkan 
Siljansnäs 29 maj 2022, då deltagarna får konfirmera, 
det vill säga "bekräfta", sitt dop eller sin tro.

Önskar man bli döpt så arrangerar vi det gärna.

 Plats:
 Frikyrkan Siljansnäs, Öppet Hus

 Datum: 
   2 oktober   13:00-16:00
 23 oktober   13:00-16:00
 13 november 13:00-16:00
   4 december 13:00-16:00
 15 januari   13:00-16:00
   5 februari   13:00-16:00
 26 februari   13:00-16:00
 19 mars   13:00-16:00
   9 april   13:00-16:00
   7 maj   13:00-16:00

 Läger under Kristi Himmelsfärdshelgen 26-29 maj 2022.
 Avslutning 29 maj 2022. 

 Ålder: årskurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet. 

 Arrangör: Frikyrkan Siljansnäs
 Ledare och lärare: Pastor Mikael Hansson med flera.
 Pris: 600:- kostnad för lägret tillkommer, mer information kommer.

 Sista anmälningsdag: 18 september 2021
 Konfirmationen startar vid minst 10 deltagare.

 I samarbete med studieförbundet Bilda


