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Köpenhamnkonfirmand

I slutet på vårterminen reser vi till Danmarks huvudstad Köpenhamn,
där vi får känna på storstadspulsen och äta wienerbröd med
”chokolade”. Vi kommer att prata om livet, om tron och vad det
innebär att vara människa. Vi kommer att se och uppleva några av
Köpenhamns sevärdheter – och vi kommer naturligtvis att leka en
massa. Konfirmandresan omfattar ett par skoldagar. Glöm inte att
stämma av med din skola angående ledighet.

Läsåret 2021/2022

Invigning 
Lördag 11 december i Råda Rum kl 12.00 med föräldrar. Vi inleder
med gudstjänst som följs av föräldramöte som beräknas vara klart kl
13.30. Därefter behåller vi ungdomarna till kl 15.00

Anmälningstiden
är slut för
denna gång.

Barn (https://radaforsamling.se/barn/) 

Ung (https://radaforsamling.se/ung/) 

Vuxen (https://radaforsamling.se/vuxen/) 

Gudstjänst (https://radaforsamling.se/gudstjanst/) 

Kyrkan (https://radaforsamling.se/rada-kyrka/) 

Kyrkogården (https://radaforsamling.se/rada-kyrka/rada-kyrkogard/) 

Om oss (https://radaforsamling.se/om-oss/) 
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Uppstartsläger 
Flämslätts stiftsgård, Skara 15-16 januari. Mer information ges på
föräldra-mötet 11 dec.

Träffar

Söndag 6 februari kl 11-15, vi ses i Råda kyrka.
Söndag 20 mars kl 11-15, vi ses i Råda kyrka.
Onsdag 6 april kl 17.30-20, vi ses i Råda rum.
Söndag 1 maj kl 11-15, vi ses i Råda kyrka. Sista timmen, kl
14-15, är det föräldramöte inför kommande resa. Då samlas vi
i Råda rum.

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 vid invigningen lördag 11 december 2021.

Huvudläger 
Vi reser 12-16 maj 2022 till Köpenhamn, Danmark. Mer information
ges i december vid invigningen.

Konfirmation

Genrep i Råda Rum fredag 27 maj kl 11-15.
Konfirmationsgudstjänst i Råda Rum lördag 28 maj kl
14.00. Insläpp från kl 13.30. Konfirmanderna ska vara på plats
kl 11.00.

Kostnad: 2000 kr 
Kostnad för läsåret, inklusive två läger och träffar. Faktura kommer i
samband med invigningen.

Kontakt
Vill du veta mer? Kontakta Niklas Ergin-Olsen på 0703-144623,
eller niklas.ergin-olsen@rada.nu (mailto:niklas.ergin-olsen@rada.nu).
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