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Sommarkonfirmand 21/22
Under vårt sommaräventyr tar vi tåget genom Europa till
ett fantastiskt alplandskap i Engelberg, Schweiz.
Tillsammans funderar vi kring frågor om hur vi kan göra världen till en
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Uppstartsläger
Träﬀar

Lördagen
den 15 januari samling kl. 8.45 i Råda Rum innan vi åker
Vi träﬀas söndagar:
till Gullbrannagården, strax utanför Halmstad, på uppstartsläger! Vi
27 februari kl 14.00-18.00
blir borta över natten och beräknas vara tillbaka i Mölnlycke ca kl
27 mars kl 14.00-18.00
13.00 söndagen den 16 januari. Exakta tider och mer information
20 april kl 17.00-21.00. Studiebesök på Stadsmissionen i
om lägret ges på informationsmötet den 5 december.
GBG. Vi startar i Råda Rum. (Eget busskort). Obs! En
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Huvudläger
27 februari kl 14.00-18.00
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vid 2 tillfällen, en gång i juletid och en gång runt påsk. Mer
information om detta vid invigningen den 5 december 2021.

Träﬀar
Vi träﬀas söndagar:
27 februari kl 14.00-18.00
27 mars kl 14.00-18.00
20 april kl 17.00-21.00. Studiebesök på Stadsmissionen i
GBG. Vi startar i Råda Rum. (Eget busskort). Obs! En
onsdag.
5 juni kl 11.00-15.00. Till den här träﬀen önskar vi både
konﬁrmander och föräldrar varmt välkomna. Tider:
Konﬁrmander 11.00-15.00 och föräldrar 14.00-15.00. Vi
kommer bland annat att informera om den kommande resan till
Engelbeg. Vi startar i Råda Rum.

Huvudläger
Söndag 26 juni till söndag 3 juli 2022 åker vi på läger till Engelberg,
Schweiz. Exakta avrese- och hemkomsttider ges vid föräldramötet 5
juni.
Konﬁrmation
8 juli kl 10.00-15.00: Genrep inför konﬁrmationsgudstjänsten. Vi
träﬀas i Råda Rum.
Sommarkonﬁrmand
- Råda
Församling
9 juli kl 11.00: Konﬁrmationsgudstjänst i Råda
Rum. Mer
info
ges vid
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träﬀen 5 juni.
10 juli kl 13.00: Sommarmässa på Rådas vackra gräsytor. Ta gärna

https://radaforsamling.se/ung/konﬁrmation/sommarkonﬁrmand/

med picknick!
Återträﬀ
7 september kl 18.00-21.00. Vi ses i Råda rum och pratar om
kommande resor och verksamheter. Minnen delas ut. Obs,
föranmälan.

Kostnad
En faktura á 4000:- skickas hem under februari månad. I priset
ingår:
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kommande resor och verksamheter. Minnen delas ut. Obs,
föranmälan.

Kostnad
En faktura á 4000:- skickas hem under februari månad. I priset
ingår:
Resa, logi och mat på Gullbrannagården i januari.
Resa, logi och mat under vistelsen i Engelberg. Ungdomarna
står själva för sina matkostnader på dit- och hemvägen.
Fika under träﬀarna
Kontakt
Danjel Svensson 0703-14 46 83, danjel.svensson@rada.nu
(mailto:danjel.svensson@rada.nu)

Råda församling ligger i Mölnlycke,
en mil öster om Göteborg. Med
gudstjänsten som inspirationskälla

Råda församling
Gilla sida

1,2 tn gilla

vill vi möta dig mitt i vardagen, i alla
livets skeden. Guds kärlek och
omsorg omfattar oss alla. Råda
församling är en församling i

Råda församling
för 22 timmar sedan

Underbart möte mellan Hannes

Svenska kyrkan och driver Råda
Rum.
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