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KONFIRMATION I JÄRFÄLLA
Varje år konfirmeras tusentals ungdomar - ta chansen du med!
Konfirmation är en levande tradition. Det handlar om lekar, 
gemenskap, skratt och musik. Samtal om liv, död och evighet. 
Om vem du är idag, hur du vill leva ditt liv och hur du väljer rätt 
vänner. En chans att fundera kring stort och smått.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan välja en grupp som  
träffas antingen varje vecka eller någon gång i månaden. Några grupper 
håller sig kring Stockholm medan andra åker iväg på läger till Gotland eller på  
pilgrimsresa till Assisi i Italien.

På våra konfirmandträffar fikar vi och pratar om olika teman i små eller 
stora grupper. Träffarna kan handla om allt mellan himmel och jord. 
Ofta hittar vi på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans.  
Du får vara med och fira gudstjänst och leda andakt. Du får lära dig mer om 
vad som finns i Bibeln och psalmboken och hur det kan hänga ihop med ditt 
liv här idag. Självklart pratar vi också om Gud på olika sätt.

Vi som leder konfirmationen är präster, pedagoger, diakoner,  musiker och  
unga ledare som är nyfikna på dig och det du funderar på. Du kan fråga om 
vad du vill, ingen fråga eller fundering är dum eller konstig!

Tidigare års konfirmander brukar säga att gruppen blivit en gemenskap där 
en vågar vara sig själv. Blandningen av roliga och seriösa samtal har hjälpt 
dem att växa och mogna som människor. 
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Vilket alternativ 
passar dig bäst?

1. Musikkonfa 
En veckogrupp för dig som  
älskar musik. Träffas två 
gånger i månaden. 

2. Konfirmander på väg  
Träffas torsdagar under våren. 
Läger i Assisi, Italien. 

3. Sommarläger Gotland 
Träffas ungefär en gång  
per månad i Viksjö kyrka. 

4. Sommar i Stockholm 
Konfirmationsläger  
på hemmaplan i S:t Lukas. 
Träffas två gånger i månaden. 

5. Sommarläger Gålö 
Tre veckors sommarläger 
i Södermanland. 





KONFIRMANDER PÅ VÄG
Assisi i Italien är målet för denna grupp. Här växte helgonen Franciskus och Klara upp på 

1200-talet. Båda kände sig redan som unga kallade av Gud att lämna sina rika familjer för 

att leva i fattigdom, med fokus på andra människor och skapelsen. Under våren vrider och 

vänder vi på pilgrimslivet. Vi är ute och inne, gör vandringar i naturen och upplever saker 

tillsammans. Utmana dig själv med en spännande resa!

START: Söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Viksjö.

TRÄFFAR: Från och med 22 januari 2021 – torsdagar kl 16:30-18:30 i Maria kyrka, Vasavägen 25.  
   Vi börjar varje träff med att äta soppa med tillbehör (gratis).

LÄGER: Fem dagar under påsklovet 2021. (Om UD tillåter. Annars läger i Sverige).

KONFIRMATION:  Lördag 8 maj 2021 i Maria kyrka.

KONTAKTPERSON: Omar Ud-Din, omar.ud-din@svenskakyrkan.se, 08-580 219 08.

AVGIFT:  3200 kr (Möjlighet finns att få hjälp med avgiften genom vår barn- och ungdomsfond). 
 Anmälningsavgift 500 kr betalas in senast 27 november, återstående del senast 27 januari. 

ANMÄLAN: Senast 1 november MAX ANTAL: 21 personer

MUSIKKONFA
Älskar du musik? Sjunger du eller spelar du något instrument? Är du intresserad av att 

producera musik eller av ljud och ljus? Gruppen tar avstamp i musiken, och även  

undervisningen har musikkoppling. I våra lokaler finns fullt utrustad replokal, möjlighet 

att spela in och en scen på ungdomskvällarna Thank God it’s Friday. Under året testar vi 

att sjunga i kör, går på konsert och pratar om livet.

START: Söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Viksjö.

TRÄFFAR: Udda veckor i S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1 i Kallhäll. 
  Mestadels onsdagar, ibland fredagar i samband med ungdomskvällen.

LÄGER: En övernattning på hemmaplan under året.

KONFIRMATION: Lördag 29 maj 2021 i S:t Lukas kyrka.

KONTAKTPERSON: Therese Thelander, 08-580 218 71, therese.thelander@svenskakyrkan.se

AVGIFT: Gratis. (Konsertbesök och liknande ingår). 

ANMÄLAN: Senast 25 november MAX ANTAL: 15 personer





SOMMAR I STOCKHOLM
Lär känna både dig själv och din hemstad lite bättre under två veckors sommarläger på 

hemmaplan. Under sommarveckorna träffas vi under dagtid och åker till spännande plat-

ser i och kring Stockholm. Vi är ute mycket, upplever saker, badar, lagar mat och har kul 

tillsammans. Gruppen träffas även vid några tillfällen under vårterminen. 

START: Söndag 6 december kl 10 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2, Viksjö.

TRÄFFAR: ungefär två gånger i månaden, en söndag och en fredag, februari-maj. Söndagarna i Maria kyrka 
kl 14-16, och fredagarna i S:t Lukas kyrka kl 19-21 (i samband med Thank God it’s Friday).

Under sommaren dagtid 21-24/6 och 29/6-2/7 (uppehåll för midsommar).

KONFIRMATION: Lördag 3 juli 2021.

KONTAKTPERSON: Marina Thunholm, 08-580 219 27, marina.thunholm@svenskakyrkan.se

AVGIFT: Gratis. (Mat och alla aktiviteter ingår).

ANMÄLAN: Senast 20 november MAX ANTAL: 20 personer (minst 8 personer)

SOMMARLÄGER GOTLAND
Sommar, sol och konfaläger på Gotland. Låter det som någonting för dig? Kul utflykter till 

stan och mysiga träffar under vårterminen. Vi kommer ha ett fullt program som rymmer 

allt en konfa ska ha. Musik, tro, hopp, kärlek och meningen med livet. 

START: Söndag 7 februari 2021 i Viksjö kyrka.

TRÄFFAR: 7 februari, 19 mars, 21 mars, 18 april, 23 maj, 20 juni, 8 juli.

LÄGER: 28 juni - 2 juli 2021.

KONFIRMATION: Lördag 11 juli 2021 i Viksjö kyrka, Agrargränd 2 i Viksjö.

KONTAKTPERSON: Björn Skogsberg, 08-580 219 13, bjorn.skogsberg@svenskakyrkan.se

AVGIFT:  1500 kr (Det finns möjlighet att få hjälp med avgiften genom vår barn- och ungdomsfond). 

ANMÄLAN: Senast 11 januari 2021.





SOMMARLÄGER GÅLÖ
Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, 

specialskola, träningsklass eller särskola. De flesta som är med på Gålölägret är mellan 

14–18 år. Under tre veckor får du med andra fundera över och prata om vad som är vik-

tigt i livet. Dagarna är fyllda av aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, håller 

på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga 

och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

TRÄFFAR: Individuella samtal för att du ska kunna få rätt stöd under lägret.

LÄGER: 14 juni - 3 juli 2021 på Gålögården i Sörmland.

KONFIRMATION: Lördag 3 juli 2021 i Högalids församling.

KONTAKTPERSON: Anders Marklund, anders.marklund@svenskakyrkan.se, 08-616 88 24.

MER INFO: svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret

STARTA HELGEN MED

THANK GOD IT’S FRIDAY
Vi hänger. Vi chillar. Ibland kanske vi grillar.  

Hur som helst blir det något du gillar.
Ett helt galet bra kyrkpartaj för både  
tjejer och killar från 14 år och uppåt.

Varannan fredag kl 19-22
i S:t Lukas kyrka, Kallhäll

HÖSTPREMIÄR 21 AUGUSTI



FRÅGOR OCH SVAR OM KONFIRMATION
Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation:

Behöver jag tro på Gud för att vara konfirmand?
Nej. Vissa har en tro innan de blir konfirmander, några hittar en tro under tiden och andra gör 
det inte. Du får ändå ta del av konfirmandtiden och de frågor och äventyr som det innebär.

Behöver jag vara döpt för att vara konfirmand?
Nej, du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmationsgrupp. Däremot behöver du döpas 
innan konfirmationen. Om du väljer att konfirmeras planerar vi tillsammans ditt dop under året.
 

Behöver jag vara medlem i Svenska kyrkan för att vara konfirmand?
Nej, du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att börja i en grupp. Däremot behöver du  
gå med i Svenska kyrkan för att kunna konfirmeras. 

Får jag konfirmeras i Järfälla församling även om jag inte bor här?
Ja. Du kan välja att konfirmeras var du vill i hela Svenska kyrkan. Du hittar fler alternativ på: 
www.svenskakyrkan.se/konfirmation/konfirmandsok.  
 

Om jag märker att det här inte är nåt för mig, hur gör jag då?
Prata med någon av dina vuxna ledare. Kanske vill du gå kvar i gruppen utan att konfirmeras?  
Men du får självklart sluta om du känner för det.
 

Mina kompisar säger att ingen konfirmeras längre, är det sant?
Nej. Nästan 35 000 konfirmerades i Svenska kyrkan förra året. De allra flesta tyckte att tiden 
som konfirmand var meningsfull och rolig, enligt enkätsvar.
 

Jag har inte råd att konfirmeras, kan ni hjälpa mig med avgiften? 
Vi vill att alla ska ha möjlighet att konfirmeras och försöker att erbjuda något för alla. Ekonomin 
ska inte vara ett hinder för att kunna konfirmeras. För att du ska kunna välja det alternativ du vill 
är det möjligt att få hjälp med lägeravgiften genom vår barn- och ungdomsfond.
 

Jag är i behov av särskilt stöd, kan jag konfirmeras?
Kontakta oss om du är i behov av särskilt stöd, så hjälps vi åt att hitta en form som fungerar för 
dig. Gålölägret är ett uppskattat konfirmationsalternativ. Lägret är integrerat, det innebär att 
ena hälften av konfirmanderna har en funktionsvariation medan andra hälften inte har det.
 

Har du någon annan fråga kring konfirmation? 
Om du undrar över något kan du höra av dig till samordnaren för konfirmandarbetet:
Marina Thunholm, 08–580 219 27, marina.thunholm@svenskakyrkan.se





NYFIKEN? KOM 
PÅ FRÅGESTUND & BIO 
FREDAG 4 SEPTEMBER KL 18 

Folkets hus, Kallhälls centrum 

Nyfiken på om konfirmation är något för dig? 
Vi visar en aktuell biofilm och berättar 

mer om konfirmation i Järfälla.

Begränsat antal platser, kom i tid!

Avs. Järfälla församling
Box 139, 177 23 Järfälla
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