
GUDSTJÄNSTGÅNG
Under året som konfirmand skall man gå i gudstjänst på egen hand vid 2 tillfällen, en gång i juletid och en 
gång runt påsk. Mer information om detta ges på träffen den 5 december.

KOSTNAD

Resa, logi och mat på Flämslätts stiftsgård i oktober.   
Resa, logi och mat under vistelsen i Italien. Ungdomarna står själva för sina matkostnader på dit- och 
hemvägen, samt en lunch på plats i Italien.
Fika under träffarna.

En kopia av bekräftelsebrevet finns som PDF på vår webbplats:
https://radaforsamling.se/ung/konfirmation/italienkonfirmand/

KÄRA KONFIRMAND + MÅLSMAN
I det här bekräftelsebrevet har vi samlat information som är viktig för dig under din tid som 
konfirmand. I brevet hittar du alla datum, platser och tider som är aktuella för din konfir-
mandgrupp. Vi ses på invigningen den 6 september! /Niklas, Carin, Carita, Emma och Cecilia.

KONTAKT
Niklas Ergin-Olsen, församlingspedagog, 0703-144623, niklas.ergin-olsen@rada.nu

En faktura à 2 500:-. I priset ingår:

I slutet av vårterminen reser vi till Italien och byn Assisi. Där vandrar vi i den heli-
ge Franciscus fotspår. Vi pratar om livet, om tron och om vad det innebär att vara 
människa i ständig förändring. En utflykt till Rom, lek och massvis med italiensk 
glass är några av de saker vi också räknar med att hinna med.

VÄLKOMMEN SOM
ITALIENKONFIRMAND

UPPDATERAD 23/6 2021



KONFIRMATION

12
N OV FREDAG 12 NOVEMBER KL 17.00 – 20.00.

Genrep inför konfirmations-
gudstjänsten. Vi träffas i Råda Rum. 13

N OV LÖRDAG 13 NOVEMBER KL 14.00

Konfirmationsgudstjänst i Råda Rum.
Gudstjänsten beräknas pågå i ca 1,5 
timme. OBS! Vi vill att ungdomarna är 
på plats kl 11.00. Insläpp i salen för 
familj och bekanta kl 13.30.

Varmt välkommen konfirmander och föräldrar på informationsmingel i Råda Rum söndag 
den 6 september 2020 kl 12.30. Kl 13.00 fortsätter dagen för konfirmanderna i Råda 
Rum. Vi avslutar kl 15.00.

INVIGNING

UPPSTARTSLÄGER
Lördagen den 19 september åker vi till Flämslätts stiftsgård, strax utanför Skara, på  
uppstartsläger! Avresa från Råda Rum lördag 19/9 kl 9.00. Vi är tillbaka söndag 20/9 ca 
kl 12.00. Ungdomarna får en packlista vid första träffen.

18
A P R SÖNDAG 18 APRIL KL 12.00 – 15.00

Vi startar vid Råda Rums entré.

SÖNDAG 17 OKTOBER KL 11.00 – 15.00 
Vi startar i Råda kyrka. 
På den här träffen är föräldrar välkomna 
till Råda Rum den sista timmen mellan 
kl 14.00 och 15.00. Vi kommer då att 
informera om det kommande lägret.

17
O K T

TRÄFFAR 2021

6
S E P

19-20
S E P

V.44 (31okt - 5 nov) åker vi på läger till 
Assisi, Italien. Exakta avrese- och hem-
komsttider ges vid föräldramötet den 
17 oktober.

LÄGER
V.44
N OV

29
M A J LÖRDAG 29 MAJ KL 11.00 – 15.00.

Vi startar i Råda Rum.

2
O K T LÖRDAG 2 OKTOBER KL 11.00 – 15.00 

Vi startar i Råda Rum.



KONFIRMANDAVTAL

Visa intresse, hålla tider och delta aktivt i undervisningen och övriga aktiviteter.
Ingen hantering av energidryck, tobak, alkoholhaltiga drycker eller andra droger.
Under lägervistelse är var och en på sitt rum under natten efter det klockslag som anges.
Gemensamt ansvar för att rum eller lokal lämnas i det skick det tillträddes, både hemma och under 
lägervistelse.

Vi är angelägna om att göra konfirmationstiden så rolig, fin, gemenskapsfylld och innehållsrik som möjligt.
Vi känner ett stort förtroende från er föräldrar att få ta hand om era ungdomar, men också stort ansvar och vi 
vill inte i något avseende missbruka ert förtroende. Detta är bakgrunden till att vi ber er ta del av och skriva 
under detta papper. Vi hoppas och tror att dessa regler är lika självklara för er konfirmander och föräldrar som 
för oss ledare.

De regler som gäller för Råda församlings konfirmandträffar och läger är som följer:

Vi är måna om att allt ska fungera och kommer att göra vårt yttersta för detta. Skulle något trots allt inträffa 
som gör att någon bryter trivseln under något utav lägren kommer vi att sända hem er dotter/son.
Vi förväntar oss att ni då möter dottern/sonen och betalar för hemresan.

Med vänlig hälsning

Daniel Tisell, Kyrkoherde i Råda Församling

Härmed intygas att konfirmand + målsman tagit del av och accepterar
de regler som gäller för Råda församlings konfirmandträffar och läger.

Konfirmandens underskrift:

Namnförtydligande:

Målsmans underskrift:

Namnförtydligande:

Konfirmandgrupp:

Ev. Specialkost, allergier eller annat vi bör ha kännedom om: 

 

        Jag är döpt.   Jag är inte döpt.

Vänligen skriv ut, skriv på och ta med till invigningen/informationsträffen.



Du har, enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 7, rätt att få besked om vilka personuppgifter  
vi har om dig och hur vi behandlar dessa.

Jag samtycker till att Råda församling behandlar personuppgifter om mitt barn i enlighet med 
ovanstående. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke 
kontaktar du Råda församling på telefonnummer 031-338 21 00.

Blanketter ”Samtycke för användning av bilder” gallras inte.

Mölnlycke den

Barnet/ungdomens personnummer (Måste anges för att vi ska kunna registrera samtycket på rätt person)

Vårdnadshavarens underskrift

Namnförtydligande

Barnet/ungdomens underskrift och samtycke från 13 år

Namnförtydligande

Tryggare kan ingen vara
Psalm 248

Samtycke användning av bilder:  
Italienkonfirmand 2021 

Under Italienkonfirmandernas termin och konfirmationsläger i Italien dokumenterar vi genom att ta 
bilder och filma. Ditt barn som ingår i gruppen kan därför förekomma på dessa bilder och filmer. 
Vi vill understryka att vi alltid fotar och filmar på ett värdigt och respektfullt sätt med hänsyn till 
ungdomarnas integritet och samtycke.

Jag samtycker till att mitt barn får vara med på bild/film:           Ja      Nej 

 -  i konfirmationsredovisningen.

 -  i dokumentation under terminen via vårt instagram-konto ”Ung i Råda”.

 -  på gruppbilden som mejlas ut som minne efter konfirmationen.

Blanketten lämnas in vid första föräldramötet.


