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Nu är det dags för dig att anmäla dig som 
konfirmand i Svenska kyrkan!  
 

Vad pratar man om? 
 
Naturligtvis får du veta mer om Jesus och 
kristen tro men också om livets stora frå-
gor. Varför finns ondska? Vad är kärlek 
egentligen? Hur väljer man rätt? Varför finns 
ensamheten? Vad är meningen med mitt liv? 
 
Det kan bli heta debatter kring mobbning, 
dödshjälp, droger eller om Jesus verkligen 
gick på vattnet. Andra gånger mer känsliga 
samtal om kärlek, vänskap och att våga be. 
Du får möjlighet att fundera på hur du själv 
tänker och tycker, och att diskutera det med 
andra utan att alltid komma fram till vad som 
är rätt eller fel. 
 
 
Måste man vara döpt? 
 
Nej, men dop och konfirmation hör ihop. 
För att bli konfirmerad måste du vara döpt. 
Är du inte döpt kan du bli det under din 
konfirmationstid. 
 

Alla är välkomna att konfirmera sig. Huvudsaken är att du är nyfiken på att få veta 
mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. 

Man lär känna nya sidor hos både 
sig själv och sina kompisar. 





Det här kan du välja 

Det finns två olika alternativ: antingen veckogrupp som träffas under läsåret 
med konfirmation i maj eller sommargrupp som träffas under våren och ca två 
veckor på sommarlovet med konfirmation första helgen i juli. Självklart går vi 
till kyrkan regelbundet och firar gudstjänst tillsammans.  

Ulricehamn  
 
Alternativ 1 - Veckogruppen 
Under hösten, vintern och våren träffas vi regelbundet på tisdagar i För-
samlingsgården direkt efter skolan. Vi börjar alltid med fika.   
Vi åker på två läger, ett på hösten (till Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd) 
och ett under våren.  
 
Alternativ 2 - Sommargruppen 
Vi träffas första gången i slutet av november och därefter en gång i månaden 
under vintern och våren. Sommarens träffar inleds med ett fyradagarsläger på 
Tallnäs Stiftsgård. Väl hemkomna fortsätter träffarna förmiddagstid under ett 
par härliga juniveckor.  
 
Vår första träff är torsdagen den 25 augusti kl 18.30 i Ulricehamns kyrka 
dit föräldrar och konfirmander är välkomna.  

Timmele och Hössna  
 
Sommargruppen 
Vi träffas första gången i slutet av hösten och möts sedan en gång i månaden 
under våren. Ofta träffas vi i samband med någon gudstjänst. Under sommarlo-
vet träffas vi förmiddagstid under ett par härliga juniveckor. Vi åker på ett läger 
i maj månad till Tallnäs Stiftsgård. Har du ingen möjlighet att välja sommar-
gruppen går det bra att välja veckogruppen i Ulricehamn. 
 
Vi träffas omväxlande i Timmele församlingshem och Hössna prästgård.   
Konfirmationen blir i Timmele eller Hössna kyrka.  
 
Vår första träff är söndagen den 30 oktober kl 11.00 i Timmele kyrka dit 
föräldrar och konfirmander är välkomna. Vi börjar med gudstjänst och 
avslutar med information.  
 



 



Carl Sjögren (Sommargruppen i Ulricehamn) 
Tfn. 530032, carl.o.sjogren@svenskakyrkan.se 
 
Bengt Merhamre (Vecko- och sommargruppen i Ulricehamn) 
Tfn. 530033, bengt.merhamre@svenskakyrkan.se  
 
Anette Andersson (Vecko- och sommargruppen i Ulricehamn) 
Tfn. 530035, anette.m.andersson@svenskakyrkan.se  
 
Carolina Davidson (Sommargruppen i Timmele och Hössna) 
Tfn. 30761, carolina.davidson@svenskakyrkan.se  
 
Christer Andersson (Sommargruppen i Timmele och Hössna) 
Tfn. 0703-583770, christer.7.andersson@svenskakyrkan.se  
 

 
 

Några av dina konfirmandledare 
 

www.svenskakyrkan.se/ulricehamn 



Ja, jag anmäler mig till konfirmation 2011-2012.  
 
Jag har väljer (kryssa för) 
 

□ Alternativ 1 - Veckogrupp - Ulricehamn  

□ Alternativ 2 - Sommargrupp - Ulricehamn 

□ Alternativ 3 - Sommargrupp - Timmele - Hössna  

 
Jag heter:  .....................................................................................................  

Adress:  ........................................................................................................  

Telefonnr.:  ...................................   Mobilnr:   .............................................  

e-post: ..........................................................................................................  

Personnr:  .........................  -  ............    Jag är döpt/inte döpt 

Ev. särskilda behov:  ....................................................................................  

Förälders underskrift:  ..................................................................................   

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anmälan 
 
Preliminäranmäl dig genom att fylla i anmälningslappen och skicka den till: 
 
Konfirmation  
Svenska kyrkan  
Västra Kyrkogatan 3B 
523 30 Ulricehamn 
Tfn. 0321-530043 
Eller mejla till: e.andersson@svenskakyrkan.se  
 
Se datum för inskrivning och första träff på respektive plats i foldern. 
 



Alltid sedd -  
alltid älskad 


