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Frågorna i foldern är hämtade från undersökningen Unga tankar 2016,
som Svenska kyrkan har tagit fram i samarbete med Ungdomsbarometern.
Vill du veta mer vad andra fjortonåringar funderar på?
Du hittar Unga tankar 2016 på www.svenskakyrkan.se/konfirmation.

svenskakyrkan.se/konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet.
Välkommen att bli konfirmand!
svenskakyrkan.se/konfirmation

Vad är konfirmation
egentligen?
Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro
handlar om ditt liv och dina frågor. Helt enkelt det som är
viktigt för dig. Under konfirmationstiden får du testa att
ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring
med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Skulle
du upptäcka något nytt omkring dig? Kanske inuti dig? Se
gamla grejer på ett nytt sätt? Många blir förvånade.

Vad funderar du på?
Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara
svåra tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier
eller stora, förväntansfulla drömmar inför framtiden.
Men trots att alla går runt och funderar är det ibland
lätt att känna sig ensam om sina tankar. Är det bara jag
i hela världen som tänker så här? Ligger någon annan
vaken just nu och frågar sig samma sak? Oroar sig andra
i min ålder för det här?
Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska
kyrkan, vilket är ungefär 1 av 3. För många blir konfirmationen en chans att utforska både sig själv och andra,
att få testa sina åsikter och värderingar. Som konfirmand
får du diskutera livets små och stora frågor tillsammans
med både jämnåriga och äldre. För att du ska kunna
lära känna dig själv, varför du tänker och handlar som
du gör, och även förstå hur andra resonerar. Konfirmation är en upptäcktsresa som vi gör tillsammans.

På vissa ställen i Sverige finns det konfirmation med särskild inriktning på t ex sport, musik eller teater. Du väljer
själv den konfirmationsgrupp som passar dig bäst, antingen i din egen församling eller i en annan. Hur ofta just din
grupp träffas är olika, några ses en kväll i veckan under
ett läsår och andra under vissa skollov. De allra flesta
konfirmationsgrupper är gratis. Oavsett vilket alternativ
du väljer kommer du få träffa nya människor och prata
om frågor som berör oss alla. Om du vill kan du även
vara med på aktiviteter, åka på läger eller resor.
All information hittar du på
svenskakyrkan.se/konfirmation

