
Hej alla blivande konfirmander på Åhusgården sommaren 2021 och alla föräldrar! 

 

Nu börjar det närma sig start på konfirmationstiden och vi kommer snart att träffas på 

vår Kick off på gården lördag den 21 november! 

Där träffar ni mig och Daniel Svensson, som kommer att vara konfirmationspräst på ert 

läger, och ett gäng goa ledare till.  

Kl 9 är konfirmander och föräldrar varmt välkomna till gården. Ca kl 9:30-10 kommer 

det att vara en föräldrainformation med tillfälle att ställa frågor samtidigt som 

konfirmander och ledare träffas för sig. Resten av dagen är endast för konfirmander 

och ledare. Kl 14 kan ni föräldrar hämta era konfirmander. 

 

Dagen är till för att vi ska börja lära känna varandra och få koll på vad som kommer att 

hända under konfirmationsåret. Ni kommer att få era Biblar och era böcker där ni ska 

skriva om de gudstjänster ni går på under tiden fram till lägret. 

 

Vi tycker att det ska bli så kul att träffa er och kan nästan lova att ni har ett 

spännande och fantastiskt år framför er tillsammans med varandra och med Jesus! 

 

Till föräldrar: Jag skickar också med en hälsodeklaration som ni antingen kan skriva ut, 

fylla i och ta med till Kick-offen eller skicka in digitalt till mig innan dess. Det är viktigt 

att ni svarar så utförligt och noga som möjligt på frågorna i hälsodeklarationen Vi vill 

att lägret ska bli en fantastisk upplevelse för alla. Om din ungdom har medicinska eller 

psykiska problem eller utmaningar har vi mycket bättre möjligheter att göra det bästa 

av lägret om vi är införstådda med situationen.  

 

Jag vill också redan nu göra er uppmärksamma på att förträffen kommer att vara på 

Kristi Himmelsfärdshelgen, 13-16 maj 2021. Planen var tidigare att det skulle vara på 

påsklovet men detta är alltså ändrat. 

 

Varma hälsningar Jenny och Daniel 

 

 

 


