
  18 juni - 8 juli 2018

på Klintagården



VAD ÄR KONFIRMATION?

Konfirmation är en period i ditt liv då du får chans att stanna upp, fundera 
och samtala om frågor och ämnen som rör livet och den kristna tron.

Under tre veckor på Klintagården möts vi för att tillsammans dela frågor 
och funderingar. Vi vill skapa en positiv miljö där ingen fråga är för liten 
eller för stor. Det handlar även om att få testa och utforska den kristna tron, 
därför kommer vi tillsammans att få uppleva kyrkans tro och liv. 
Du kommer också att träffa nya vänner från hela landet.

Allt detta gör vi genom undervisning, lek, fritisdsaktiviteter och andakter.
Oavsett om du är aktiv i en kyrka eller inte är du Varmt Välkommen!

LÄGERFAKTA:

Tid: 18 juni - 8 juli 2018

Plats: Klintagården, Köpingsvik Öland

Ålder: Du ska minst ha gått ut åk 8 (vara född 2003 eller tidigare)

Avgift: 9350 kr inkl. logi, mat, mm och kurslitteratur. Om du anmäler 
dig via en arrangerande församling är avgiften 8350 kr. 
(Anmälningsavgift på 500 kr ingår i avgiften och räknas av när du 
betalar hela lägeravgiften.) 

Max antal deltagare: 40 konfirmander

Boende: 4- eller 6-bäddsrum

Anmälan: Maila konfirmandens namn, personnumer, adress, 
telefonnummer, förälders namn och telefonnummer, ev. alleriger, ev. 
kontakt med lokal församling till hannasara@vasterportkyrkan.se senast 
15 november 2017. 

Först till kvarn gäller. Efteranmälan kan göras i mån av plats till 
stefan@missionskyrkanoskarshamn.se



 

ANNIE BENNESVED
16 år, Älghult
Konfirmderades på Klinta 2016

”Jag mötte så otroligt mycket kärlek både 
från konfirmander, ledare och Gud.”

 

KEVIN GIDLÖF
17 år, Uppsala
Konfirmderades på Klinta 2015

”Under mitt konfaläger upplevde jag mycket 
glädje i allt. Kören, undervisningen, 

vännerna och andakterna. 
Jag hade gärna gjort det igen!”

HERMAN LUNDGREN
15 år, Göteborg
Konfirmderades på Klinta 2016

”Det var de bästa tre veckorna i mitt liv. Det 
var mixen av allt som gjorde det: baden, 

sport och lek, andakterna och lektionerna.”



Kolla in

facebook.com/konfirmationklintagarden

instagram - @konfaklinta

Vill du ha foldrar till din kyrka? Ladda ner dem på 
klintagarden.se/konfirmation

Kontakt: 
Stefan Pantzar, 070-3250063, stefan@missionskyrkanoskarshamn.se
Hanna-Sara Leones, 070-1450698, hannasara@vasterportkyrkan.se


