Välkommen till:

Konståkningskonfa 2020
För första gången någonsin anordnas ett kombinerat konståknings- och konfirmationsläger som Starcamp, i samarbete med Svenska kyrkan står bakom. Alldeles för många väljer att hoppa av konfirmationsläsningen för att det är svårt att få schemat att gå ihop. Detta ville vi ändra på, eftersom vi tycker
att det är viktigt att man ska få ha möjlighet att konfirmera sig trots att man utövar en tidsskrävande
sport som konståkning.
Huvuddelen kommer att bestå av konfirmationsläsning blandat med träning under två veckor, 29-30,
2020. I början av lägret blir det mer fokus på konfaläsning och off-iceträning och mot slutet av första
veckan, samt vecka två, blir det mer isträning med Lotta Falkenbäck i spetsen. Givetvis i kombination
med konfaläsning, aktiviteter och utflykter.
Under året ska konfirmanderna gå i kyrka i sina hemförsamlingar 10 gånger, varav 2 under julen och
en i advent, 2 till påsk och 1 under fastan. Till detta kommer de att få enklare uppgifter att besvara och
redovisas digitalt till Björn. Dessutom får de gärna skicka en prälfie, en selfie med prästen, för att visa
att de har varit på gudstjänst. För att få en härlig gruppkänsla direkt, samt förbereda sig för lägret kommer uppgifterna under året vara digitala, med ett fåtal webbaserade träffar. Dessutom kommer det att
finnas en chatt där alla deltagare får möjighet att prata med varandra och diskutera.
Präst Björn Eriksson är ansvarig för konfirmationen. Han kommer att finnas tillgänglig för frågor under hela processen, antingen via mail eller telefon.
Detta ingår bland annat:
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Konfirmationsläsning
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Konfirmation 25/7 - 2020
Först till kvar
17-20 ispass
Alla deltagare får en tröja
5 danspass
Markträning, i olika former, varje dag.
Mat och boende (frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika)
Utflykter i området
Aktiviteter och spännande happenings
Anmälningsavgift: 1000 kr
Kostnad: 11 000 kr - 12500 kr, inklusive tränaravgift, beroende på antal anmälda

Lägret anordnas i Jonstorp och konfaläsningen kommer att ske i Jonstorpsskolan, utomhus och i
någon av pastoratets lokaler. Boendet kommer att vara på Jonstorpsskolan och konfirmationen
kommer att vara i någon av kyrkorna i pastoratet. Vilken kyrka det blir avgörs beroende på antalet
anmälningar.
Allmänna frågor besvaras av: Johanna (070 530 0920) och Josefine Ingvarsson (073 517 37 51)
Ansvarig präst Björn Eriksson: bjorn.eriksson@svenskakyrkan.se

