
Vilka far vara med?
Undervisningen är öppen för alla som önskar. 
Att delta i konfi rmationsläsning är ett bra sätt att 
få kunskap om grunderna i kristen tro, samtala 
om viktiga livsfrågor och få dela tankar och erfar-
enheter med andra tonåringar och vuxna – allt 
i en miljö som präglas av lyhördhet och respekt 
för varandra.

Maste jag vara dopt for att 
kunna konfirmeras?
Norrmalmskyrkan tillhör den gren av den krist-
na kyrkan som kallas baptismen. Enligt baptismen 
får varje människa själv ta ställning till om hon vill 
döpas eller inte. Baptister döper inte spädbarn 
eftersom vi menar att individen själv ska få ut-
trycka att hon vill döpas. Men i Norrmalmskyrkan 
(liksom i de fl esta baptistkyrkor i Sverige) fi nns 
även många människor som står i andra dop-
traditioner, och som är döpta som barn. I Norr-
malmskyrkan utformas konfi rmationsgudstjän-
sten så att hela konfi rmandgruppen fi nns med 
framme i kyrkan vid förbönen/konfi rmations-
momentet. Genom förbönen bejakar försam-
lingen att var och en är sedd av Gud och fi nns i 
Guds stora omsorg. För dem i gruppen som är 
döpta blir förbönen även en bekräftelse av dopet.

Jag ar redan konfirmerad  far 
jag anda aka till Sjovik?
För dig som redan är konfi rmerad eller har läst 
tidigare fi nns möjlighet att följa med till Sjövik 
åk 2.  Vi vill i så fall att du också är med på sam-
lingarna i kyrkan med det övriga Norrmalms-
gänget. Hör med någon av kyrkans pastorer om 
ett lämpligt alternativ.

Vad kostar det?
De samlingar som hålls i Norrmalmskyrkan 
är gratis, förutom en mindre summa för fi ka/
mat. Årets avgift för kristendomsskolan Sjövik 
är ännu inte bestämd; 2014 var avgiften 3 700 
kronor. Anmälningsavgiften 300 kronor sätts in 
på Norrmalmskyrkans bankgiro: 5942-7377. 
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Hej !
Har du funderat på konfi rmation? Det här är 
en inbjudan till dig som går i sjuan eller åttan 
– en inbjudan till konfi rmationsläsning  i Norr-
malmskyrkan.  Vi har valt att sprida ut läsningen 
på 11⁄2 år.   På så sätt blir det ett lugnare tempo 
och vi får mer tid på oss att lära känna varandra. 

Vad ar konfirmationslasning 
egentligen?
Konfi rmationsläsning är undervisning och sam-
tal om kristen tro, människosyn och världsupp-
fattning. Undervisningen är öppen både för den 
som kallar sig kristen och den som inte gör det. 
Alla deltagare är viktiga och bidrar till det ge-
mensamma samtalet om tro, tvivel och sökande. 
Läsningen är också en förberedelse inför 
konfi rmationen. I den kyrkotradition som Norr-
malmskyrkan tillhör kallas konfi rmationsläsning 
ofta för ”kristendomsskola”

Men vad ar konfirmation da?
Konfi rmation betyder egentligen ”bekräftelse” 
och har enligt tradition varit bekräftelse och 
bejakande av dopet. Vid konfi rmationen omsluts 
ungdomarna av församlingens förbön om Guds 
kraft och ledning i livet. Hos oss i Norrmalms-
kyrkan är konfi rmationsgudstjänsten en avslut-
ning på lästiden. Man måste inte vara ”färdig” 
med sin tro eller sina funderingar för att vara 
med.                                                 
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Nar kor vi igang?
Vi har några samlingar under våren. Då är vi först 
med under gudstjänsten, därefter har vi en egen 
samling där vi pratar om det som gudstjänsten 
handlat om. 

Vårens samlingar:
 8/2 Gudstjänst klockan 11 med efterföljande 
konfasamling.

 15/3 Gudstjänst klockan 11 med efterföljande 
konfasamling.

 2 /4 Vi är med på en ”påskvandring” med 
kvällsmat. Påskvandringen börjar klockan 18.

 19/4 Gudstjänst klockan 11 med efterföljande 
konfasamling.

 10/5 Gudstjänst klockan 11 med efterföljande 
konfasamling.

 24/5 Gudstjänst klockan 11 med efterföljande 
samling. I gudstjänsten presenteras alla från 
Norrmalmskyrkan som ska vara med på 
sommarens läger på Sjövik. Efter gudstjänsten 
blir det även föräldrarmöte.

 22 juni–4 juli deltar konfi rmandgruppen 
på ett läger i Dalarna: ”Kristendomsskolan 
Sjövik”. Lägret samlar drygt 100 tonåringar från 
hela landet, fördelade på fyra årskurser. De två 
första årskurserna ingår i Norrmalmskyrkans 
konfi rmationsläsning. 

Under hösten och efterföljande vårtermin 
fortsätter vi med konfasamlingar, följt av andra 
året på Sjövik. I början av hösten 2016 blir det 
konfi rmationshögtid.

Lästillfällena i Norrmalmskyrkan sker i sam-
arbete med studieförbundet Bilda. Kristendoms-
skolan Sjövik arrangeras av ett antal distrikt 
inom Equmeniakyrkan, i samarbete med Sjöviks 
folkhögskola. 

Ledare är Stefan Albinsson och hjälpledare 
Isabelle Ravelojaona.

For fragor och mer information 
kontakta 
pastor Stefan Albinsson:
stefan@norrmalmskyrkan.se 
eller 0728 584 993
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